
Desempenho ultra-alto
O DS3615xs oferece um desempenho ultra-alto a uma taxa de transferência 
sequencial de 2,352 MB/s e uma IOPS de leitura sequencial de 268,064 MB/s 
na configuração RAID 5 com VLAN1. Com a tecnologia flash avançada, a 
combinação de discos rígidos e caches de leitura/gravação SSD otimizados, 
ele aumenta a taxa de transferência de forma eficiente, minimizando o custo 
por gigabyte. Além disso, o DS3615xs vem com compatibilidade com SATA III de 
6 Gb/s nativo que libera todo o potencial dos SSDs ultrarrápidos, garantindo o 
processamento de dados ideal sob um carregamento pesado do sistema.
Ademais das 4 portas Gigabit, o DS3615xs vem com um slot PCIe 3.0 x8, que permite 
a instalação de uma Placa de Interface de Rede (NIC) para maximizar a largura 
de banda, oferecendo um desempenho superior que os aplicativos de dados 
intensivos exigem de seu sistema de armazenamento.
Equipado com 4 GB de RAM e com compatibilidade de expansão de até 32 GB 
de ECC RAM, o DS3615xs garante a precisão dos dados e o desempenho ultra-alto 
para fornecer uma base rigorosa para as tarefas de missão crítica da sua empresa.

Escalabilidade robusta
Quando a capacidade de armazenamento do DS3615xs chegar ao limite, a 
expansão é facilmente obtida com o Synology DX1215 por meio de cabos de 
conexão especialmente projetados para maximizar a taxa de transmissão de 
dados entre o servidor principal e as unidade de expansão. Com dois DX1215 
conectados, o DS3615xs é compatível com até 36 unidades e 216 TB de capacidade 
bruta2, e fornece a capacidade de expandir continuamente um único volume de 
até 108 TB em tempo real.
O gerenciamento de um espaço de armazenamento maior no DS3615xs é 
simples e flexível. Volumes múltiplos no RAID permitem aos usuários criar mais de 
um volume em uma estrutura de RAID, proporcionando uma maneira flexível e 
eficiente de gerenciar o armazenamento em todos os discos rígidos. Quando surgir 
a necessidade de mais espaço, o volume pode ser expandido facilmente sem a 
interrupção de nenhum serviço.

DiskStation DS3615xs
O Synology DiskStation DS3615xs oferece uma solução de armazenamento conectado em 
rede confiável e de desempenho ultra-alto para empresas de grande porte que requerem 
uma maneira eficiente de centralizar a proteção de dados, simplificar o gerenciamento 
de dados, implementar soluções de virtualização e expandir rapidamente a capacidade 
de armazenamento com um mínimo de tempo gasto na configuração e manutenção. O 
Synology DS3615xs conta com garantia limitada de 5 anos da Synology.

 ● Desempenho ultra-alto da taxa de 
transferência sequencial de 2,352 
MB/s e IOPS de leitura sequencial 
de 268,064 MB/s1 

 ● Escalável até 36 unidades com o 
Synology DX12152

 ● Um slot PCIe compatível com 
placa de interface de rede de alto 
desempenho

 ● Módulo ECC RAM expansível (até 
32 GB)

 ● Compatibilidade com a interface 
SATA III de 6 Gb/s

 ● High Availability e compatibilidade 
com cache de SSD para leitura/
gravação

 ● Conta com o serviço de 
substituição no dia útil seguinte3

 ● Certificado VMware®, Citrix® e 
Microsoft® Hyper-V®  

 ● Em execução no Synology 
DiskStation Manager (DSM)

Destaques



Aplicativos de negócios abrangentes
Contando com o inovador Synology DiskStation Manager (DSM), o DS3615xs 
vem completamente equipado com aplicativos e recursos desenvolvidos com 
exclusividade para empresas de grande porte:

 ● Fácil integração com ambientes de rede de negócios por meio dos serviços de 
diretório Windows® AD e LDAP, sem necessidade de recriar contas de usuário.

 ● A compatibilidade com ACL para Windows fornece controle de acesso bem 
definido e configurações de privilégio eficientes, permitindo ao DS3615xs ajustar-
se perfeitamente à infraestrutura atual.

 ● Aplicativos de backup integrados protegem as informações fazendo backup 
regular dos arquivos e de iSCSI LUNs local e remotamente.

 ● A proteção contínua dos dados com instantâneos de pastas compartilhadas 
permite a restauração de versões anteriores quando houver necessidade.

Confiabilidade, disponibilidade e recuperação de desastres
A confiabilidade no sistema é de importância fundamental para as empresas que 
dependem de seus servidores comerciais diariamente. O DS3615xs responde a 
essas preocupações com uma disponibilidade ampla e recursos de redundância:

 ● O Gerenciador de High Availability garante uma transição contínua entre 
servidores em cluster em caso de falha do servidor com o mínimo impacto para 
os aplicativos.

 ● A Sincronização da pasta compartilhada replica os dados em tempo real 
para outro Synology NAS em um local remoto para recuperação imediata de 
desastres, para cumprir com o Objetivo do Tempo de Recuperação (RTO) de 
sua empresa.

 ● Design de sistema de alta confiabilidade, incluindo CPU com dissipador de 
calor sem ventilador e tecnologia de resfriamento passivo que evita um ponto 
único de falha.

 ● Equipado com dois ventiladores de 120 x 120 mm e um fluxo de ar inteligente 
para manter o sistema funcionando resfriado 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, enquanto seu design com redução de ruídos torna-o mais silencioso 
que os similares para PC.

 ● Os módulos de ECC RAM detectam e corrigem os erros durante a transmissão 
de dados.

Sistema de armazenamento unificado
Ao integrar o armazenamento em nível de arquivo (NAS) e em nível de bloqueio 
(SAN) em um sistema unificado, o DS3615xs permite às empresas gerenciar de 
maneira econômica os dados em múltiplos protocolos e reduzir o custo total de 
propriedade:

 ● A compatibilidade abrangente de protocolos de rede (CIFS/SMB, AFP e NFS) 
garante o compartilhamento de arquivos contínuo entre as plataformas 
Windows, Mac® e Linux® . 

 ● O iSCSI acessível e econômico possibilita às empresas de grande 
porte consolidar o armazenamento em conjuntos de data centers de 
armazenamento.

 ● O Thin provisioning, disponível para o iSCSI LUN de nível de arquivo, maximiza 
a utilização do armazenamento permitindo aos administradores subscrever o 
fornecimento e aumentar o espaço de armazenamento conforme necessário. 
O Thick provisioning maximiza ainda mais o desempenho dos aplicativos de 
virtualização.

Virtualização certificada
O DS3615xs fornece soluções de armazenamento contínuas para ambientes de 
virtualização, incluindo VMware, Citrix e Hyper-V. Com a integração certificada 
de VMware vSphere 5 e VAAI, o DS3615xs ajuda a descarregar operações de 
armazenamento específicas, bem como otimizar o poder computacional para 
um desempenho e eficiência incomparáveis em ambientes VMware. Como 
o armazenamento centralizado de um ambiente virtual, o DS3615xs permite a 
migração de máquinas virtuais, permitindo o movimento de servidor para servidor, 
e eliminando o tempo de inatividade e interrupção de serviços do usuário. A 
compatibilidade com a Transferência de dados descarregados do Windows (ODX) 
e o LUN Synology Avançado melhora extremamente a eficiência na transferência e 
migração maciça de dados.

Figura 1) Confiabilidade, 
disponibilidade e recuperação de 
desastres
O Gerenciador de High Availability 
garante uma transição contínua 
entre servidores em cluster em caso 
de falha do servidor com o mínimo 
impacto para as empresas.



Especificações Técnicas
Hardware
CPU Intel Core Dual-Core i3-41303 de 3,4 GHz

Mecanismo de criptografia de hardware Sim (AES-NI)

Ponto flutuante Sim

Memória ECC RAM DDR3 de 4 GB (expansível até 32 GB)

HDD/SSD interno SATA 3,5 "ou 2,5"(III)/SATA (II) X 12 (discos rígidos não incluídos)

Capacidade bruta interna máxima 72 TB (12 HDDs de 6 TB) (A capacidade real varia de acordo com os tipos de volume)

Portas externas USB 3.0 X 2, porta de expansão X 2

Tamanho (AxLxP) 270 X 300 X 340 mm

Peso 9,8 kg

LAN Gigabit X 4 (com um slot PCIe compatível com placa de interface de rede de alto desempenho)

Wake on LAN/WAN Sim

Suporte sem fio (dongle) Sim

Tensão de alimentação de entrada AC 100 V a 240 V CA

Frequência da corrente elétrica 50 a 60 Hz, monofásico

Temperatura operacional 5 °C a 35 °C (40 °F a 95 °F)

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F) 

Umidade relativa 5% a 95% de UR

Gerais
Protocolos de rede CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Sistema de arquivos Interno: EXT4
Externo: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

Gerenciamento de armazenamento

Tamanho máximo do sistema de arquivos: 108 TB, Nº máximo do volume interno: 1024, Nº máximo 
do iSCSI Target: 64, Nº máximo do iSCSI LUN: 512, Compatibilidade com Clone/Instantâneo de RAID; 
Tipo de RAID compatível: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10; Compatibilidade com 
Unidade de Expansão Synology: DX1215 X 2

Capacidade de compartilhamento de 
arquivos

Conta máxima de usuário: 16.000, Máximo de grupos: 512, Máximo de pastas compartilhadas: 512, 
Máximo de conexões CIFS/AFP/FTP concorrentes: 1024

Privilégio Lista de Controle de Acesso do Windows (ACL)

Virtualização Certificado para VMware vSphere 5, Microsoft Hyper-V, Citrix

Serviço de diretório Integração com Windows AD: Login de usuários do domínio via integração com Samba (CIFS)/AFP/
FTP/File Station, LDAP

Segurança FTP sobre SSL/TLS, Bloqueio Automático de IP, Firewall, Backup de Rede Criptografado com Rsync, 
Conexão HTTPS

Utilitários Synology Assistant, Cloud Station, Evidence Integrity Authenticator

Clientes compatíveis Windows XP e mais recentes, Mac OS X® 10.5 e mais recentes, Ubuntu 9.04 e mais recentes

Navegadores compatíveis Chrome®, Firefox®, Internet Explorer®: 8 ou mais recente, Safari® 5 ou mais recente, Safari (iOS 5 ou mais 
recente no iPad®), Chrome (Android™ 4.0 em tablets)

Idioma English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Conexões e Botões

Botão 
liga/
desliga

Bandejas 
do disco 

rígido

Travas de Bandeja

Indicadores de LED Ventiladores

Porta de alimentação

Portas de expansão

Portas LAN de 1 GbE

Porta do console

Slot de expansão 
PCIe
Portas USB 3.0



Aplicativos
File Station Unidade virtual, Pasta remota

Soluções de backup Backup de Rede, Backup Local, Backup de Desktop; Sincronização da pasta compartilhada – Nº 
máximo de tarefas: 16, Backup da Configuração

Mail Server Protocolos de Mail Server compatíveis: POP3, SMTP, IMAP

Servidor de FTP Controle de banda, Extensão personalizada de porta de FTP Passivo, FTP Anônimo, Registro de 
transferências

Web Station Host Virtual (até 30 sites), PHP/MySQL®, compatibilidade com aplicativos de terceiros

Servidor de impressão  Nº máximo de impressoras: 2, Protocolos de impressão: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud 
Print™, Servidor de impressão multifuncional (as funções do MFP são apenas para PCs Windows)

Log Center Conexão SSL, Rotação do registro: 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Notificação por e-mail

Aplicativos iOS/Android: DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video, DS note

Aplicativos Windows Phone DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Pacotes de Complementos

Surveillance Station
Nº padrão de câmeras IP: 2, nº máximo de câmeras IP (licenças necessárias): 75 (com duas gratuitas 
para instalar duas câmera IP. Licenças adicionais podem ser adquiridas para expandir a quota de 
licença.)

VPN Server Máximo de conexões: 30, Método de VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP

Mail Station Interface de Webmail para o Mail Server, Recebimento de e-mails de diversas caixas de correio POP3, 
Servidor SMTP personalizável

Antivirus Essential Verificação completa do sistema, Verificação programada, Personalização da lista branca, 
Atualização automática de definição de vírus

Time Backup Número máximo de tarefas: 16, Retenção de diversas versões de arquivos, Restauração instantânea 
de arquivos

Cloud Station Número máximo de transferências simultâneas de arquivos: 1024; Retenção de versões anteriores e 
de arquivos excluídos

Cloud Sync Sincronização de dados com Cloud Services públicos: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft 
OneDrive, Box e hubiC

Download Station Protocolos de downloads compatíveis: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Número máximo de tarefas de download simultâneas 80

Outros pacotes Photo Station, Audio Station, iTunes® Servidor, Pacotes de terceiros

Ambiente e Pacotes
Ambiente Em conformidade com RoHS

Conteúdo do pacote Unidade Principal do DS3615xs, Nota de Boas-Vindas, Pacote de Acessórios, Cabo de Alimentação 
CA, 2 Cabos de LAN RJ-45

Acessórios opcionais Controle remoto, pacote de licenças de câmeras, kit de módulo ECC RAM de 4 GB, 8 GB e 16 GB, 
unidade de expansão (DX1215 X 2)

Garantia 5 anos

*As especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes. 
1. O desempenho pode variar de acordo com o ambiente.
2. O DS3615xs é compatível com até dois Synology DX1215, vendidos separadamente.
3. Disponível somente em determinados países. Para obter os termos e condições detalhados, acesse o site do Serviço de Substituição da Synology (SRS) em https://srs.

synology.com.
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