
Excelente relação Preço / Desempenho
Synology DS116 é um NAS de 1 compartimento, compacto, apto para tudo, com um 
desempenho impressionante, concebido para tornar mais simples do que nunca o 
armazenamento diário dos seus dados. Equipado com uma CPU Marvell® ARMADA™ dual-
coree 1GB DDR3 RAM, DS116 proporciona um elevado desempenho– 112.67 MB/s de 
velocidade de leitura e 111.82 MB/s de velocidade de escrita– num ambiente Windows®.1 
Alimentado por um motor de encriptação de hardware, DS116 é excelente na transmissão de 
dados encriptados a alta velocidade– acima dos 112.97 MB/s para leitura e93.73 MB/s para 
escrita – tornando-o num dos melhores NAS disponíveis hoje em dia. DS116 integra suporte 
para unidade de ponto flutuante que permite a criação rápida de miniaturas das suas fotos. 
As portas USB 3.0 duplas no painel traseiro permitem transmissão de dados a alta velocidade 
para uma série de dispositivos USB externos, incluindo dongles Wi-Fi, impressoras, discos 
externos e mais.

Suportado por numerosas aplicações ricas em funcionalidades, o DS116 transforma o seu 
disco rígido num versátil servidor de armazenamento, que funciona não só como a sua cloud 
privada para aceder a ficheiros a partir de qualquer local, mas também como dispositivo para 
cópia de segurança, álbum de fotografias online, cópia local da sua cloud pública, portal de 
transferências acessível 24h/7 dias por semana e muito mais.

Partilha de ficheiros e sincronização de dados em várias 
plataformas
A Synology DS116 proporciona um abrangente suporte ao protocolo de rede, garantindo 
uma experiência eficiente partilha de ficheiros nas plataformas Windows®, Mac® e Linux®. 
A integração de Windows AD e LDAP permite que o DS116 se adapte rapidamente e sem 
esforço em qualquer ambiente de rede, sem necessidade de recriar contas de utilizador. Cloud 
Sync mantém o seu armazenamento Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu e Box 
sincronizado com a sua DiskStation em casa. O pacote Cloud Station permite-lhe sincronizar 
ficheiros entre diversos dispositivos e plataformas - Windows PC, Mac, Linux, iOS ou tablets/
telefones Android™ - mantendo tudo atualizado sem esforço. Toda a partilha de ficheiros sem 
interrupções pela Internet é protegida por um elevado nível de segurança com HTTPS, firewall 
e mecanismos de bloqueio automático de IP suportado pela DS116.

DiskStation DS116
Synology® DiskStation DS116 é um servidor NAS de 1 compartimento, compacto, com um 
desempenho excecional, proporcionando-lhe uma nova forma de armazenar, partilhar, 
transmitir e sincronizar dados no seu dia-a-dia. Com aplicações de negócios e multimédia 
completas, DS116 está concebida para melhorar a produtividade e deixar que usufrua de 
conteúdo multimédia sem esforço.  O Synology DS116 dispõe também do suporte de uma 
garantia limitada de dois anos da Synology.

 ● Compacto e silencioso, ajusta-
se bem ao seu lar e pequeno 
escritório

 ● CPU de quatro núcleos com motor 
de encriptação por hardware

 ● Mais de 112,67 MB/s na leitura,  
111,82 MB/s na escrita1

 ● Portas USB 3.0 duplas para 
armazenamentos externos e 
impressoras

 ● Transmissão multimédia através 
do servidor multimédia com 
certificação  
DLNA

 ● Indicadores LED dianteiros, de 
brilho ajustável, com controlo de 
programa

 ● Sistema operativo baseado na 
web e fácil de utilizar para todos os 
navegadores.

Destaques



Completas Aplicações de Produtividade
Com o Synology DS116 e suas aplicações ricas em conteúdos empresariais, pode melhorar 
a produtividade pessoal e, desse modo, tornar-se mais eficiente no trabalho. SpreadSheet 
permite-lhe criar, editar e colaborar em simultâneo numa folha de cálculo com múltiplos 
utilizadores em qualquer navegador, e partilhá-la com um grupo específico de pessoas, se 
esforço. O VPN Server disponibiliza uma solução VPN fácil que transforma a sua Synology 
DS116 num servidor VPN, proporcionando uma forma segura de ligar a uma LAN privada 
numa localização remota. O RADIUS Server reforça a segurança da rede, supervisionando a 
autenticação do acesso sem fios através do protocolo de rede RADIUS (Remote Authentication 
Dial-In User Service). A 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 seu ambiente pessoal, consultando as 
visualizações em direto, a gravação de eventos e obtendo instantâneos com um computador 
ou um dispositivo iOS/Android.

Vastas Funcionalidades Multimédia
Com diversas ferramentas suportadas pela DS116, gerir o seu conteúdo multimédia nunca foi 
tão fácil. O design intuitivo da Photo Station permite-lhe, sem esforço, organizar as fotografias 
em categorias personalizadas, álbuns engenhosos e mensagens de blogues, bem como ligá-
las aos websites de redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Flickr e o Weibo, com apenas 
alguns cliques. A Audio Station está equipada com um plugin de letras integrado, rádio 
na Internet e suporte para colunas DLNA®, AirPlay® e os altifalantes Bluetooth para som de 
qualidade. Com Video Station, pode ver filmes e séries de TV online ou diretamente através 
da aplicação DS video na Apple TV.

Servidor multimédia certificado para DLNA
Enquanto DLNA DMS (Digital Media Server - Servidor multimédia digital) certificado, o 
DS116 funciona como servidor multimédia preparado, com capacidade para alojar conteúdos 
multimédia digitais para reprodução remota. Os dispositivos em conformidade com DLNA 
podem aceder aos conteúdos partilhados no DS116 na mesma rede de área local, sem causar 
alterações nas definições de privilégios. DS116 não só torna os seus ficheiros multimédia 
acessíveis sem pré-configurações, mas também transforma o seu dispositivo móvel num 
controlo remoto através das aplicações móveis Synology. Filmes, fotos e música podem ser 
imediatamente transmitidos para a sua televisão ou leitores, diretamente a partir da sua mão.

Disponibilidade Total / em qualquer local
O QuickConnect e o EZ-Internet configuram o seu DS116 para acesso através da Internet, 
com o mínimo de esforço. O conteúdo multimédia fica diretamente acessível através de 
populares aplicações móveis como DS photo, DS audio, e DS video. DS download, DS file, e 
DS cloud permitem atransferência/acesso/sincronização de ficheiros a qualquer altura, a partir 
de qualquer lugar.

Eficiência energética com um design sofisticado e silencioso
Todos os dispositivos Synology NAS são concebidos com a eficiência energética como um 
dos seus objetivos. Dentro do DS116, existe uma ventoinha de 60 x 60 mm com funções de 
fluxo de ar inteligente, que mantém o sistema fresco 24h por dia, 7 dias por semana. O DS116 
consome muito pouca energia, apenas 10.68 watts durante o acesso, e 6.28 watts durante 
a hibernação do disco rígido. DS116 foi concebido com insonorização em mente, tornando-o 
silencioso quando comparado com outros PC. O suporte de Wake on LAN/WAN, horário ligar/
desligar a energia, pode reduzir ainda mais o consumo de energia e os custos operacionais.

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.

Sincronização de Ficheiros na 
Plataforma

Sincronize automaticamente os seus 
ficheiros na DiskStation, em PCs e em 
dispositivos móveis com o Synology Cloud 
Station.

Disponibilidade Total

Aceda à sua DiskStation em qualquer local, 
utilizando as aplicações móveis da Synology.



Especificações Técnicas
Hardware

CPU Marvell ARMADA 385 88F6820 dual-core 1,8GHz

Motor de encriptação por hardware Sim

Unidade de ponto flutuante Sim

Tamanho da RAM DDR3 1GB 

Tipo de unidade compatível 3,5” ou 2,5” SATA III/II x 1 (discos rígidos não incluídos. Necessários suportes para disco, nas unidades de 2,5".)

Capacidade máxima interna total 8TB (1 x discos rígidos de 8TB)

Portas externas Porta USB 3.0 x 2

Dimensões (A x L x P) 166mm x 71mm x 224mm

Peso 0,7 kg

LAN Gigabit (RJ-45) x 1

Suporte sem fios Sim (dongles sem fios não incluídos)

Wake on LAN/WAN Sim

Horário para Ligar/Desligar Sim

Tensão da potência de entrada CA 100V a 240V CA

Temperatura em funcionamento 5°C a 40°C (40°F a 104°F)

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

Humidade relativa 5% a 95% 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+ (apenas de leitura)

Gestão de armazenamento Tamanho Máx. de volume único: 16TB, Máximo de Volume Interno: 1, Máximo iSCSI Target: 10, iSCSI LUN máximo: 10

Tipo de RAID suportado Basic

Capacidade de partilha de ficheiros Número Máx. de contas do utilizador: 2048, Número Máximo de Grupos: 256, Número máximo de pastas partilhadas: 256, 
Número Máximo de Ligações CIFS/AFP/FTP/File Station em simultâneo: 128

Privilégio 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 Web Assistant, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Photo Station Uploader, Evidence Integrity Authenticator

Clientes suportados Windows 7 e posterior, Mac OS X® 10.10 e posterior

Browsers suportados Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 ou posterior, Safari® 7 ou posterior, Safari (iOS® 7 ou posterior no iPad®), Chrome (Android 4.0 em 
tablets)

Idioma

Ligações e botões
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1 Indicador LED 2 Botão de energia 3 Ventoinha 4 Botão Reset

5 Porta USB 3.0 6 Porta LAN Gigabit (RJ-45) 7 Porta de energia 8 Ranhura de Segurança Kensington

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



Aplicações

File Station Unidade virtual, 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 a nuvem pública;
sincronização de pasta partilhada - número máx. de tarefas: 2

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

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

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

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

Aplicações Windows Phone® DS file, DS finder, DS audio, DS download, DS photo, DS video

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

Cloud Station Server Número máximo de transferências de ficheiros em simultâneo: 128, retenção de histórico e versões de ficheiros eliminados

Cloud Sync
Sincronização de uma ou duas vias com fornecedores de armazenamento em nuvem pública incluindo Amazon Cloud Drive, 
armazenamento Amazon S3 compatível, Baiduyun, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft 
OneDrive, armazenamento OpenStack Swift compatível, servidores WebDAV, Yandex Disk

Servidor multimédia DLNA/UPnP® Certificação DLNA, suporte para PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®

Download Station Protocolos de transferência suportados: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Número máximo de tarefas de transferências em simultâneo: 30

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

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

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

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

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

Surveillance Station Máx. de câmaras IP: 16 (total de 480 FPS a 720p, H.264)
(Incluindo duas licenças gratuitas de câmara. É necessário obter licenças adicionais.)

VPN Server Número Máx. de ligações: 5; protocolos VPN suportados: PPTP, OpenVPN, L2TP

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

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 DS116, nota de boas-vindas, conjunto de acessórios, transformador CA, cabo LAN RJ-45

Acessórios opcionais Conjunto de Licenças de Câmara, Suporte de Disco 2.5" (Tipo C), VS360HD

Garantia 2 anos

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter informações mais recentes. 

1. O desempenho pode variar, dependendo do ambiente.
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