
Excelente relação Preço / Desempenho
Synology DS715 é o primeiro modelo da Série Value equipado com uma 
poderosa CPU de quatro núcleos com motor de encriptação por hardware, 
2GB RAM, e duas portas Gigabit LAN. Com link aggregation a Synology DS715 
possibilita velocidades de leitura e de escrita de até 216.1 MB/s e 142.5 MB/s 
respectivamente, numa configuração RAID 5 e num ambiente Windows®.1 Apoiado 
pelo motor de encriptação de hardware, a DS715 proporciona velocidades elevadas 
de transmissão de dados encriptados de até 205.58 MB/s para leitura e 77.62 MB/s 
para escrita.1

Partilha de Ficheiros em várias Plataformas
A Synology DS715 proporciona um abrangente suporte ao protocolo de rede, 
garantindo a eficiente partilha de ficheiros nas plataformas Windows®, Mac® e 
Linux®. O acesso a ficheiros pela Internet é simplificado pelo explorador de ficheiros 
com base na web, o Synology File Station. A compatibilidade com HTTPS, firewall, 
servidor FTP encriptado e bloqueio automático de IPs garante que a partilha 
de ficheiros é protegida a um elevado nível de segurança. Para os utilizadores 
frequentemente em viagem, a Synology disponibiliza uma prática aplicação, DS 
file, para os dispositivos móveis mais populares, como iPhone®, iPad®, Android™ 
e Windows Phone™. Ficheiros armazenados na Synology DS715 podem agora ser 
acedidos remotamente com o DS file.

Solução de Segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana
A Synology Surveillance Station disponibiliza uma interface centralizada para 
gerir as câmaras IP implementadas no seu escritório ou em casa, permitindo 
aos utilizadores em viagem a quilómetros de distância protegerem o ambiente, 
consultando as visualizações em direto, a gravação de eventos e obtendo 
instantâneos com um computador ou um dispositivo móvel. DS715 é uma solução 
de vigilância ideal, pois é capaz de albergar até 30 câmaras IP (900 FPS @ 720p). 
Além da sua configuração intuitiva e interface prática, a Surveillance Station 
disponibiliza uma experiência otimizada na visualização em direto, com operações 
no ecrã, ferramentas analíticas inteligentes, como a deteção de movimento e um 
sistema de alerta que envia notificações instantâneas através de DS cam, SMS e 
e-mail.

DiskStation DS715
Synology® DiskStation DS715 é o primeiro modelo da série Value com 2 compartimentos, 
com uma CPU quad-core, motor de encriptação de hardware e ampliável até 7 unidades, 
proporcionando a solução de armazenamento ou vigilância mais económica para 
empresas em crescimento, para gerir, proteger e partilhar dados de forma eficiente. O 
Synology DS715 dispõe do suporte de uma garantia limitada de dois anos da Synology.

 ● CPU de quatro núcleos 
a 1.4GHz com motor de 
encriptação por hardware

 ● 2GB RAM para desempenho 
multi-tarefa melhorado

 ● Dual LAN com suporte para 
link aggregation e ativação 
pós-falha

 ● Ampliável até 7 unidades 
com a Synology DX5132

 ● Uma solução de vigilância 
compacta que alberga até 
30 câmaras IP (900 FPS @ 
720p)

 ● Com o Synology DiskStation 
Manager (DSM)

Destaques



Resistente e Fiável
Além do seu desempenho de qualidade superior, o DS715 foi concebida para 
a fiabilidade. As duas portas LAN Gigabit proporcionam redundância na 
eventualidade de uma falha inesperada de hardware, enquanto que as unidades 
com capacidade hot swap também ajudam a minimizar o tempo de inatividade 
do sistema durante a substituição das unidades. 

A disponibilidade ininterrupta é um objetivo crítico de todas as atividades 
empresariais. No entanto, muitas empresas em todo o mundo ainda não estão 
preparadas para os acidentes. O Synology High Availability (SHA) pode garantir 
uma transição sem problemas entre servidores em cluster na eventualidade de 
uma falha do servidor, com impactos mínimos nas aplicações, reduzindo desta 
forma o risco de interrupções inesperadas e tempos de inatividade dispendiosos.

Soluções Simples para Cópia de Segurança
Para proteger os seus dados vaiosos, a DS715 pode tornar-se um destino 
centralizado de cópias de segurança, para consolidação de informações 
fragmentadas e desestruturadas na sua rede, através de uma vasta gama de 
opções. A gestão de privilégios avançados de cópia de segurança torna as tarefas 
de cópia de segurança de rede mais seguras e eficientes. A Cloud Station com 
sincronização seletiva e controlo ACL proporciona a sincronização e a cópia de 
segurança de dados em tempo real entre vários computadores e dispositivos 
móveis. As soluções completas de execução de cópias de segurança, incluindo 
Instantâneo do LUN Agendado, clonagem do LUN e Cópia de Segurança e 
Duplicação, minimizam o impacto de acidentes.

Incomparável Flexibilidade
Com o crescimento da necessidade de armazenamento dos seus dados, a DS715 da 
Synology pode crescer consigo. A DS715 pode ser ligado a unidades de expansão 
dedicadas para armazenamento adicional em tempo real, com capacidade 
crescente e o mínimo de esforço. Quando emparelhada com uma unidade de 
expansão DX5132 através de um conector eSATA especialmente concebido, a 
capacidade total pode atingir 56TB.

Design de Eficiência Energética
O Synology DS715 está concebido com a eficiência energética como um dos seus 
objetivos. Quando comparado com o normal das soluções PC, o Synology DS715 
consome relativamente pouca energia 21.37 watts em acesso e 9.37 watts com 
a hibernação de disco rígido activada. O Despertar na LAN/WAN e ligar/desligar 
de energia agendado reduz ainda mais o consumo de energia e os custos de 
funcionamento.

Todos os produtos Synology são fabricados com peças em conformidade com a 
diretiva RoHS e embalados com materiais reciclados. A Synology reconhece a sua 
responsabilidade como cidadão global e trabalha continuamente para reduzir o 
impacto ambiental de cada produto fabricado.

Figura 1) Fiabilidade, 
Disponibilidade e Recuperação de 
Acidentes 

O Synology High Availability garante uma 
transição sem problemas entre servidores 
em cluster na eventualidade de falha do 
servidor, com o mínimo de impacto nos 
negócios.

Imagem 2) Ampliação Flexível 

DS715 pode expandir a sua capacidade de 
forma dinâmica e aumentar volumes pela 
unidade de expansão para armazenamento 
ou cópia de segurança.



Especificações Técnicas
Hardware
CPU Annapurna Labs Alpine AL-314 Quad Core 1.4GHz

Motor de encriptação por hardware Sim

Unidade de ponto flutuante Sim

Tamanho da RAM DDR3 2GB

Tipo de unidade compatível 3.5”/2.5” SATA III/II x 2 (discos rígidos não incluídos)

Capacidade máxima interna total 16 TB (8 TB HDD x 2) (A capacidade real será diferente consoante os tipos de volume)

Unidade com capacidade hot-swap Sim

Portas externas Portas USB 3.0 x 2, eSATA x 1

Dimensões (A x L x P) 157  x 103.5 x 232 (mm)

Peso 1,69 kg

LAN Gigabit x 2

Despertar na LAN/WAN Sim

Suporte sem fios Sim (dongles sem fios não incluídos)

Tensão da potência de entrada CA 100V a 240V

Frequência da tensão 50Hz a 60Hz, Monofásico

Temperatura em funcionamento 5 °C a 35 °C (40 °F a 95 °F)

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

Humidade relativa 5% a 95% de HR

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

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

Gestão de armazenamento

Tamanho máximo de volume único: 108TB, N.º Máx. de Volume Interno: 256, N.º Máximo iSCSI Target: 
32, N.º Máximo iSCSI LUN: 256, suporte para Clonagem iSCSI/Instantâneo; Tipo RAID Suportado: 
Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1; com DX513/DX213: RAID 10; com DX513: RAID 5, 
RAID 6

Capacidade de partilha de ficheiros Número máximo de contas do utilizador: 2048, Número máximo de grupo de utilizadores: 256, Número 
máximo de pastas partilhadas: 256, Número máximo de ligações CIFS/AFP/FTP em simultâneo: 512

Permissão Lista de Controlo de Acesso do Windows (ACL)

Serviço de Diretório Integração Windows AD: Utilizadores do domínio iniciam sessão via Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, 
integração de LDAP

Segurança FTP em SSL/TLS, bloqueio automático de IP, firewall, cópia de segurança na rede encriptada em 
Rsync, ligação HTTPS

Utilitários Synology Assistant, Cloud Station, Autenticador de Integridade de Provas, Photo Station Uploader, 
Plug-in NFS para VMware VAAI

Clientes suportados Windows XP e posterior, Mac OS X 10.5 e posterior, Ubuntu 9.04 e posterior

Browsers suportados Chrome®, Firefox® Internet Explorer®: 8 e posterior, Safari® 5 ou posterior, Safari (iOS 5 ou posterior 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,            
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Aplicações

File Station
Unidade virtual, montagem de pasta remota, Editor ACL Windows, compressão/extracção de ficheiros 
arquivados, controlo de largura de banda para utilizadores ou grupos específicos, criação de ligações 
de partilha, registos de transferência

Soluções para Cópia de Segurança
Cópia de Segurança de Rede, Cópia de Segurança Local, Cópia de Segurança de Ambiente de 
Trabalho, Cópia de Segurança de Configuração, OS X Time Machine, Cópia de Segurança de Dados 
para Amazon Glacier, Sincronização de Pasta Partilhada - Número Máx. de Tarefas: 4

Mail Server Protocolos Mail Server Suportados: POP3, SMTP, IMAP, Suporte para Conta LDAP/AD

Servidor de FTP
Controlo de Largura de Banda para Ligações TCP, Amplitude de Porta Passiva FTP Personalizada, FTP 
Anónimo, Protocolos FTP SSL/TLS e SFTP, Suporte para arranque pela Rede com TFTP e PXE, Registo de 
Transferências

Web Station Anfitrião Virtual (até 30 websites), PHP/MariaDB, Suporte de aplicações de terceiros

Servidor de Impressora
N.º Máx. de Impressoras: 2, protocolos de impressão: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud 
Print™, servidor de impressão multifunções (MFP) (as funções MFP destinam-se apenas a PCs com 
Windows)

Gestor de High Availability Combina dois Synology NAS num cluster de High-Availability (ou cluster HA)

Consultor de segurança Detecção/remoção de malware, conta de utilizador/palavra-passe, rede, análise de segurança de 
sistema

Analisador de Armazenamento
Utilização de volume e quota, tamanho total de ficheiros, utilização de volume e tendências 
com base em utilização passada, tamanho de pastas partilhadas, ficheiros maiores/mais/menos 
frequentemente modificados

Centro de Registos Ligação SSL, registar rotação: 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, notificação por e-mail

Aplicações iOS/Android™ DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video, DS note

Aplicações Windows™ Phone DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Pacotes Adicionais
Surveillance Station N.º Máx. de câmaras IP: 30. (total de 900 FPS a 720p, H.264)

(Incluindo duas licenças gratuitas de câmara. É necessário obter licenças adicionais.)

VPN Server Número máximo de ligações: 15, protocolos VPN suportados: PPTP, OpenVPN™, L2TP

Mail Station Interface do Webmail para Mail Server, receção de correio de múltiplas caixas de correio POP3, 
servidor SMTP personalizável

Antivirus Essential Análise de sistema completa, análise programada, personalização de lista branca, atualização 
automática de definições de vírus

Cloud Station Número máximo de transferências de ficheiros em simultâneo: 256, retenção de histórico e versões de 
ficheiros eliminados

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

Servidor multimédia DLNA®/UPnP® Compatível com DLNA, suporte PS3®/Xbox 360®

Download Station Protocolos de transferência suportados: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Número máximo de tarefas de transferências em simultâneo: 50

Note Station Organização de notas em rich-text com controlo de versões, encriptação, partilha, incorporação 
multimédia e anexos

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

Ambiente e embalamento
Ambiente Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem Unidade principal DS715, nota de boas-vindas, conjunto de acessórios, transformador CA, cabo LAN 
RJ-45 x 2

Acessórios opcionais Pacote de licença da câmara, unidade de expansão (DX513, DX213)

Garantia 2 anos

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter informações mais recentes.
1. Os números do desempenho podem variar em diferentes ambientes.
2. O DS715 suporta até um Synology DX513 ou DX213, vendidos separadamente.
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