
Satisfaça sua necessidade de desempenho e segurança
O Synology DS415+ é uma solução completa de armazenamento 
ligado em rede com 4 compartimentos de disco, especificamente 
desenvolvido para usuários de pequenas e médias empresas, que 
se preocupam com altos resultados de desempenho e segurança 
de compartilhamento e backup de dados. Com o Link Aggregation 
ativado, o DS415+ oferece uma velocidade média de 225.81 MB/s 
para leitura e 223.86 MB/s para gravação, com configuração RAID 5 
em um ambiente Windows® .1 
Equipado com uma CPU quad-core e um mecanismo de criptografia 
de hardware AES-NI, o DS415+ também proporciona uma 
impressionante aceleração de criptografia com velocidade superior a 
225.84 MB/s para leitura e 171.82 MB/s para gravação, permitindo que 
a transmissão de dados criptografados seja 7 vezes mais rápida que 
seu antecessor. 

Aplicativos de negócios abrangentes
Contando com o inovador Synology DiskStation Manager (DSM), o 
DS415+ vem completamente equipado com aplicativos e recursos 
desenvolvidos com exclusividade para usuários SMB:

 ● 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.

 ● O suporte ACL para Windows fornece controle de acesso bem 
definido e configurações de privilégio eficientes, permitindo ao 
DS415+ ajustar-se perfeitamente à infraestrutura atual.

 ● O acesso a arquivos pela Internet é simplificado pelo servidor de 
FTP criptografado e pelo explorador de arquivos online File Station 
da Synology. O suporte a HTTPS, firewall e bloqueio automático de 
IPs assegura que o compartilhamento de arquivos pela Internet seja 
protegido com um nível elevado de segurança.

 ● O Synology Cloud Station permite que os usuários sincronizem 
arquivos entre vários dispositivos, incluindo computadores Windows, 
Mac e Linux, bem como celulares e tablets iOS e Android, 
mantendo tudo atualizado com facilidade.

DiskStation DS415+
O Synology DiskStation DS415+ vem com uma CPU quad-core totalmente nova, 
com mecanismo de criptografia de hardware AES-NI, que oferece desempenho 
e aceleração de criptografia de dados incríveis para usuários de pequenas e 
médias empresas com a necessidade de centralizar backups de dados, proteger 
ativos críticos e compartilhar arquivos entre plataformas diferentes. O Synology 
DS415+ conta com garantia limitada de 2 anos da Synology.
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Pronta virtualização
Com o suporte de iSCSI no DSM, o DS415+ oferece soluções de 
armazenamento sem interrupções para ambientes de virtualização, 
incluindo VMware®, Citrix® e Hyper-V®. Com o VMware vSphere 5 e a 
integração de VAAI, o DS415+ auxilia em operações específicas de 
descarregamento de armazenamento, bem como otimiza o poder 
computacional para um desempenho e eficiência incomparáveis 
em ambientes VMware. É a alternativa ideal para soluções de SAN 
para empresas. Rápido e rentável, o iSCSI permite que os usuários 
SMB consolidem o armazenamento em conjuntos de data centers de 
armazenamento, enquanto proporcionam hosts com a impressão de 
discos conectados localmente.

QuickConnect da Synology e acesso em qualquer lugar
Para usuários cujo ambiente de rede não possua um endereço IP 
público ou a capacidade de configurar o encaminhamento de porta, 
o QuickConnect oferece um serviço de retransmissão para que você 
possa acessar seu Synology NAS de qualquer lugar do mundo, mesmo 
quando ele estiver oculto em uma rede local. Com um QuickConnect 
ID personalizável, você pode fazer login no Synology NAS usando a 
interface do navegador do DSM, bem como os utilitários da área de 
trabalho e aplicativos móveis da Synology.
A Synology proporciona aplicativos móveis que permitem acessar 
arquivos armazenados no DS415+, até mesmo quando você estiver 
em trânsito, fornecendo maneiras mais flexíveis de trabalhar. Disponível 
nas plataformas iOS, Android™ e Windows Phone, o DS file possibilita 
acessar e gerenciar arquivos no DS415+ sempre que necessário, 
enquanto o DS cloud fornece sincronização em tempo real de dados 
de pastas compartilhadas específicas em seu NAS, computadores 
e dispositivos móveis, tornando rápido e fácil o gerenciamento em 
nuvem privada.

Backup e segurança de dados
O DS415+ suporta o Synology High Availability, aproveitando 
um servidor ativo e passivo em um cluster, com dados do último 
sempre espelhados no primeiro. Caso o servidor principal apresente 
problemas, o servidor passivo imediatamente entra em operação 
e assume o controle de todos os serviços e dados em execução. 
O Synology Hybrid RAID permite que você otimize a utilização e 
aproveite ao máximo seus discos rígidos, ao mesmo tempo mantendo 
o armazenamento seguro com redundância de dados. Soluções 
completas de backup, incluindo Instantâneo de LUN, Clone de LUN e 
Backup e replicação, minimizam o impacto de desastres.

Eficiência energética com design sem aquecimento ou ruídos
O Synology DS415+ foi projetado para economizar energia. Equipado 
com duas ventoinhas de 92 x 92 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. A hibernação do disco rígido pode 
reduzir ainda mais o consumo de energia e os custos de operação.
Todos os produtos da Synology são fabricados com peças em 
conformidade com a norma RoHS e embalados com materiais de 
embalagem recicláveis. A Synology reconhece sua responsabilidade 
como cidadão global para trabalhar continuamente para reduzir o 
impacto ambiental de cada produto produzido.

Disponibilidade a qualquer 
momento
Acesse seu DiskStation em qualquer 
lugar usando os aplicativos móveis da 
Synology.

Sincronização de arquivos entre 
plataformas
Sincronize seus arquivos entre o 
DiskStation, PC e dispositivos móveis 
que usam o Synology Cloud Station.



Especificações Técnicas
Hardware
CPU Intel Atom C2538 quad-core 2,4 GHz

Mecanismo de criptografia de hardware Sim (AES-NI)

Ponto flutuante Sim

Memória DDR3 de 2 GB

HDD/SSD interno SATA 3,5 "ou 2,5"(II) X 4 (discos rígidos não incluídos)

Capacidade interna máx. 24 TB (4 HDDs de 6 TB) (A capacidade real varia de acordo com os tipos de volume)

Portas externas USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, eSATA x 1

Tamanho (AxLxP) (mm) 165 X 203 X 233,2

Peso 2,05 Kg

LAN Gigabit X 2

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

Geral
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 máx. do sistema de arquivos: 108 TB, Nº máx. do volume interno: 512, Nº máx. do iSCSI Target: 
32, Nº máx. do iSCSI LUN: 256, Suporte a Clone/Instantâneo de RAID; Tipo de RAID suportado: Synology 
Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Capacidade de compartilhamento de 
arquivos

Conta máx. de usuário: 2048, Máximo de grupos: 256, Máximo de pastas compartilhadas: 512, Máximo 
de conexões CIFS/AFP/FTP concorrentes: 512

Privilégio Lista de Controle de Acesso do Windows (ACL)

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

Navegadores suportados 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

1 Botão liga/desliga

2 Portas USB 2.0

3 Indicadores LED

4 Botão RESET

5 Porta de alimentação

6 Portas LAN

7 Porta eSATA

8 Slot de segurança Kensington

9 Portas USB 3.0

10 Ventiladores

1 2 3 5 7 86 94 10



Aplicativos
File Station Unidade virtual, Pasta remota

Soluções de backup Backup de Rede, Backup Local, Backup de Desktop; Sincronização da pasta compartilhada – Nº máx. 
de tarefas: 8, Backup da Configuração

Mail Server Protocolos de Mail Server suportados: 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®, Suporte a aplicativos de terceiros

Servidor de impressão  Nº máx 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 note, DS photo+, DS video

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

Pacotes de Complementos

Surveillance Station
Nº padrão IP de câmeras: 2, nº máx. de IP de câmeras (licenças necessárias): 40 (com duas gratuitas 
para instalar duas câmera IP. Licenças adicionais podem ser adquiridas para expandir a quota de 
licença.)

VPN Server Máximo de conexões: 20, 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

Cloud Station Número máximo de transferências simultâneas de arquivos: 512; 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

DLNA/UPnP® Servidor de mídia Certificado para DLNA, PS3®/Xbox 360® Suporte

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

Note Station Organização de Notas Rich-Text com Criação de Versão, Criptografia, Compartilhamento, 
Incorporação de Mídia e Anexos

Outros pacotes Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pacotes de terceiros

Ambiente e Pacotes
Ambiente Em conformidade com RoHS

Conteúdo do pacote Unidade principal do DS415+, Nota de boas-vindas, Pacote de acessórios, Cabo de alimentação CA, 
Adaptador de alimentação CA, Cabo de LAN RJ-45

Acessórios opcionais Pacotes de licenças de câmeras remotas

Garantia 2 anos

*As especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Visite www.synology.com para obter as informações mais recentes. 
1. O desempenho pode variar de acordo com o ambiente.
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