
RackStation RS217

Kiváló ár/teljesítmény arány
A Synology RS217 megfizethető és megbízható megoldás a kisvállalkozások számára. A 
villámgyors Marvell® ARMADA™ kétmagos processzorral ellátott Synology RS217 tervezése 
során a teljesítmény maximalizálását tartottuk szem előtt, így nagyobb hatékonyságot és jobb 
ár/érték arányt értünk el. A kétlemezes, rackbe szerelhető NAS-eszközök jelenlegi piacán az 
egyik legjobb ár-érték arányt kínáló Synology RS217 átlagosan több mint 127,51 MB/s írási 
sebességet, illetve 210,87 MB/s olvasási sebességet kínál RAID 1 konfiguráció és Windows® 
környezet használata esetén1.

A megbízhatóságra tervezett RS217 a feladatátvételt támogató két darab gigabites LAN-
porttal gondoskodik a hálózati szolgáltatás folytonosságáról még a LAN meghibásodása 
esetén is. A hot swap (működés közbeni csere) funkciót támogató lemeztálca-kialakítás 
révén a 2,5"-es és a 3,5"-es merevlemezek beszerelése és karbantartása további szerszámok 
nélkül is megoldható. A merevlemeztálca-zár nagyobb biztonságot nyújt, és segít meggátolni 
a merevlemezek jogosulatlan személy általi vagy véletlen kivételét. A méretezhetőség 
biztosítása érdekében az RS217 egység hátsó részén egy eSATA- és két USB 3.0-port 
található, valamint a kényelmes csatlakoztatás érdekében az előlapon is található egy USB 
2.0-port.

Kompakt, 12"-es mélység
A Synology RS217 1U típusú, kétlemezes, rackbe szerelhető NAS szerver mindössze 12"-
es mélységgel rendelkezik, amely megfizethető és átfogó megoldást kínál mind az ipari 
szabványokat követő környezetekben, mind a kevesebb helyet kínáló szervertermekben való 
használatra. Kompakt méretének köszönhetően a kétpozíciós rackekbe és a falra szerelhető 
rackekbe egyaránt tökéletesen illeszkedik, és nincs szükség további keretkészletekre. Az 
eszköz ellenállósága révén szélsőséges körülmények között is magas fokú megbízhatóságot 
kínál, hiszen akár 50 °C-on is képes üzemelni. A továbbfejlesztett ventilátorkivitel egészen 
alacsony fokozaton tartja a Synology RS217 ventilátorának forgását, így mindössze 25,8dB(a) 
zajkibocsátásával nem zavarja a munkahely csendjét és nyugalmát.

Kiterjedt irodai alkalmazások
A Synology RS217 és a rajta elérhető üzleti alkalmazások széles köre segítenek 
produktívabban, s ami még ennél is fontosabb, hatékonyabban dolgozni. A SpreadSheet 
alkalmazás segítségével bármely böngészőben táblázatokat hozhat létre és szerkeszthet, 
valamint ezeket közösen is használhatja más felhasználókkal, és egyszerűen megoszthatja 
egy adott csoporttal. A VPN Server egyszerű VPN-megoldást nyújt, melynek segítségével 
biztonságos módon kapcsolódhat egy távoli helyen lévő privát LAN hálózathoz. A RADIUS 
Server biztonságosabbá teszi a hálózatokat, mivel RADIUS (Remote Authentication Dial-

 ● Kompakt, kétlemezes, rackbe 
szerelhető NAS kisvállalkozások 
számára

 ● 113,09 MB/s olvasási és 67,68 
MB/s írási sebesség titkosítás 
esetén, ami 214%-os fejlődést 
jelent2

 ● Kiemelkedő olvasási (210,87 
MB/s) és írási (127,51 MB/s) 
teljesítmény

 ● Kétmagos CPU hardveres 
titkosítómotorral

 ● Két darab 1 GbE LAN a 
feladatátvitel és a link-
aggregáció funkciók 
támogatásával

 ● 12"-es mélység, amely 
kétoszlopos rackállványokba 
és fali rackekbe egyaránt 
beszerelhető

 ● A gyors adatátvitelt a 
SuperSpeed USB 3.0 funkció és az 
eSATA-portok biztosítják

 ● Működés közben cserélhető 
merevlemeztálca-kialakítás

 ● A nagy állóképességű 
kialakításnak köszönhetően 
akár 50 °C hőmérsékleten is 
használható

Főbb jellemzők

A Synology RackStation RS217 kompakt és költséghatékony kétlemezes, rackbe szerelhető 
NAS kiemelkedő teljesítménnyel, amelynek köszönhetően a kisebb, feltörekvő vállalkozások 
is beléphetnek a rackszintű tárolás világába, és így hatékonyan kezelhetik, oszthatják meg 
és szinkronizálhatják adataikat. A díjnyertes DSM szoftverrel futó RS217 készen áll arra, hogy 
vállalkozását a következő szintre emelje. A Synology RS217 termékhez a Synology 3 éves 
korlátozott garanciát biztosít.



In User Service – Távoli hitelesítés betárcsázós felhasználói szolgáltatás) hálózati protokoll 
segítségével felügyeli a vezeték nélküli hozzáférés hitelesítését. A Surveillance Station 
központosított felületet kínál az irodában vagy otthon felszerelt IP-kamerák kezeléséhez, 
valamint lehetővé teszi a távol lévő felhasználók számára a biztonsági felügyeletet élőképek 
megtekintésével, események rögzítésével, illetve pillanatfelvételek készítésével, akár 
számítógép, akár iOS/Android rendszerű eszköz segítségével.

Platformok közötti fájlmegosztás és adatszinkronizálás
A Synology RS217 támogatja a legtöbb közismert hálózati protokollt, így problémamentes 
fájlmegosztást biztosít a Windows®, Mac® és Linux® platformok között. A Windows AD és 
LDAP integrációja révén az RS217 gyakorlatilag bármilyen hálózati környezetbe gyorsan és 
problémamentesen beilleszthető – még felhasználói fiókokat sem kell létrehoznia. A Cloud 
Sync alkalmazás segítségével szinkronban tarthatja Dropbox, Google™ Drive, Microsoft 
OneDrive, Baidu és Box tárhelyét az otthoni Synology NAS eszközzel. A Cloud Station Suite 
alkalmazás segítségével a felhasználók több különböző eszköz között szinkronizálhatják 
fájljaikat, akár Windows PC-kről, Mac és Linux számítógépekről, vagy akár iOS vagy Android™ 
rendszerű táblagépekről/telefonokról, így mindig minden adatot naprakészen tarthat. Az 
RS217 támogatja a HTTPS-protokollt, emellett tűzfalat és automatikus IP-blokkolás funkciót 
tartalmaz, így Ön magas fokú védelem mellett élvezheti az internet által kínált fájlmegosztási 
lehetőségeket.

Egyszerű és intelligens biztonsági mentési megoldások
A blokkszintű növekményes biztonsági mentés, valamint a keresztverziós duplikátum-
ellenőrzés funkciókkal ellátott Synology Hyper Backup alkalmazás többverziós biztonsági 
mentést, valamint optimális tárhelykihasználást kínál, illetve lehetővé teszi, hogy a helyi 
megosztott mappákban, a külső merevlemezeken, a hálózati megosztott mappákban, az 
rsync-szervereken, valamint nyilvános felhőszolgáltatásokban több biztonsági mentési 
célhelyet is létrehozzon. A Hyper Backup Vault alkalmazásban áttekinthető az összes korábbi 
biztonsági mentést, valamint az egyes biztonsági mentési feladatok által lefoglalt tárhelyet. 

Elérés bárhol/bármikor
A QuickConnect és az EZ-Internet funkciók segítségével az RS217 rendkívül egyszerűen 
elérhető az interneten keresztül. A Synology népszerű mobilos alkalmazásai révén könnyedén 
hozzáfér multimédiás tartalmaihoz is (például DS photo, DS audio és DS video). További 
alkalmazásaink, például a DS get, a DS file és a DS cloud segítségével pedig bárhol, bármikor 
kezelheti letöltéseit, az eszközhöz való hozzáférést vagy a szinkronizálási feladatokat.

Energiatakarékos és könnyen kezelhető kivitel
A Synology RS217 eszközt az energiatakarékosságot szem előtt tartva terveztük meg és 
fejlesztettük ki. A hasonló funkciókat nyújtó rackbe szerelhető tárolószerverekhez képest 
az RS217 normál működés mellett mindössze 21,25 W energiát fogyaszt. A Wake on LAN/
WAN (LAN/WAN ébresztés) támogatása és a tápfeszültség ütemezett be-/kikapcsolása 
szintén hozzájárul az energiafogyasztás és az üzemeltetési költségek csökkentéséhez. 
Beállíthatja, hogy a merevlemez-hibernálás automatikusan életbe lépjen, ha a rendszer 
megadott időtartamon át inaktivitást észlel. Ez energiatakarékos működést biztosít, ráadásul a 
merevlemez élettartamát is növeli.

Minden Synology termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, csomagolása 
pedig újrahasznosítható. A Synology felelős nemzetközi vállalatként folyamatosan dolgozik az 
általa előállított termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentésén.

Platformok közötti fájlszinkronizálás

A Synology Cloud Station használatával 
automatikusan szinkronizálhatja a fájlokat 
a DiskStation, a PC és a mobileszközök 
között.

Bármikor elérhető

Férjen hozzá bárhol RackStation 
eszközéhez a Synology 
mobilalkalmazásaival



Műszaki adatok
Hardver 

CPU Marvell ARMADA 385 88F6820 kétmagos, 1,33 GHz

Hardveres titkosítómotor Igen

RAM mérete 512 MB DDR3

Kompatibilis meghajtótípusok 2 db 3,5"-es/2,5"-es SATA (a csomag merevlemezeket nem tartalmaz)

Maximális belső kapacitás 28 TB (2 db 14 TB-os HDD)4 (az aktuális kapacitás a kötettípusoktól függően változik)

Külső portok 2 db USB 3.0-port, 1 db USB 2.0-port, 1 db eSATA-port

Méret (Ma x Sz x Mé) 44 mm x 435,6 mm x 291,3 mm

Súly 3,46 kg

LAN 2 db gigabites (RJ-45)

Wake on LAN/WAN Igen

Ütemezett be- és kikapcsolás Igen

Váltakozó áramú bemeneti 
tápfeszültség 100–240 V

Tápfrekvencia 50–60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet 5 °C és 50 °C között (40 °F és 122 °F között)

Tárolási hőmérséklet -20 °C és 60 °C között (-5 °F és 140 °F között) 

Relatív páratartalom 5–95% RP

Általános
Hálózati protokollok CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Fájlrendszer Belső: ext4
Külső: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (csak olvasható), exFAT4

Tárhelykezelés Különálló kötet maximális mérete: 16 TB, Maximális belső kötetek száma: 256, iSCSI Target tárolók maximális száma: 10, iSCSI LUN-ok maximális száma: 10 

Támogatott RAID-típusok Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Fájlmegosztási képesség Felhasználói fiókok maximális száma: 2048, Csoportok maximális száma: 256, Megosztott mappák maximális száma: 256,  
Egyidejű CIFS/AFP/FTP/File Station kapcsolatok maximális száma: 128

Jogosultság Windows hozzáférés-vezérlő lista (Access Control List – ACL)

Címtárszolgáltatás Windows AD integráció: Tartományfelhasználók bejelentkezése Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP-integráció segítségével

Biztonság FTP-kapcsolat SSL/TLS-protokollon keresztül, IP automatikus blokkolása, tűzfal, titkosított hálózati biztonsági mentés Rsync segítségével, HTTPS-kapcsolat

Segédprogramok Synology Web Assistant, Cloud Station Drive, Cloud Station Backup, Cloud Sync Decryption Tool, Evidence Integrity Authenticator, Photo Station Uploader

Támogatott kliensek Windows 7 és újabb, Mac OS X® 10.10 és újabb verziók

Támogatott böngészők Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® 9 és újabb, Safari® 8 és újabb, Safari (iOS® 7 és újabb iPad® eszközökön), Chrome (Android 4.0 és újabb táblagépeken)

Csatlakozók és gombok

1 USB 2.0-port 2 Állapotjelző 3 Lemez jelző 4 Bekapcsolásjelző

5 Tápkapcsoló gomb 6 Meghajtótálca 7 Tápcsatlakozó 8 Ventilátor

9 Konzolport 10 eSATA-port 11 LAN (RJ-45) port 12 Visszaállítás gomb

13 USB 3.0-port

2 3 4 5 
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Nyelv
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Alkalmazások
File Station Virtuális meghajtó, távoli mappa, Windows ACL-szerkesztő, archivált fájlok tömörítése és kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott felhasználók vagy 

csoportok esetén, megosztási hivatkozások létrehozása, átviteli naplók

Biztonsági mentési megoldások
Hálózati biztonsági mentés; helyi biztonsági mentés; asztali biztonsági mentés; konfiguráció biztonsági mentése, OS X Time Machine; adatok biztonsági 
mentése nyilvános felhőbe;  
megosztott mappa szinkronizálása – maximális feladatszám: 4

FTP-szerver Sávszélesség-vezérlés TCP-kapcsolatokhoz, egyedi FTP passzív porttartomány, névtelen FTP, FTP SSL/TLS és SFTP protokollok, hálózaton keresztüli indítás 
TFTP és PXE támogatással, átviteli napló

Nyomtatószerver Maximális nyomtatók száma: 2, nyomtatási protokollok: LPR, CIFS, IPP, iOS-nyomtatás, Google Cloud Print™, többfunkciós nyomtatószerver (multi-functional 
print server – MFP funkciók csak Windows rendszert használó számítógépekhez)

Biztonsági tanácsadó Rosszindulatú programok észlelése és eltávolítása, fióknév és jelszó, illetve hálózatra és rendszerre vonatkozó biztonsági ellenőrzés

iOS/Android™ alkalmazások DS cloud, DS file, DS finder, DS cam, DS note, DS audio, DS get, DS photo, DS video

Windows Phone® alkalmazások DS file, DS finder, DS audio, DS get, DS photo, DS video

Bővítőcsomagok
Antivirus Essential Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehérlista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés

Cloud Station Server Egyidejű fájlátvitelek maximális száma: 256, előzményfájlok és törölt fájlverziók megőrzése

Cloud Sync Egy- vagy kétirányú szinkronizálás nyilvános felhőtárhely-szolgáltatókkal, pl. Amazon Cloud Drive, Amazon S3-kompatibilis tárhely, Baiduyun, Box, Dropbox, 
Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, Megafon Disk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibilis tárhely, WebDAV-szerverek, Yandex Disk

DLNA/UPnP® médiaszerver DLNA-tanúsítvánnyal, PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® támogatása

Download Station Támogatott letöltőprotokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Egyidejű letöltési feladatok maximális száma: 30

Naplóközpont SSL-kapcsolat, naplórotáció: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, e-mail-értesítés

Note Station RTF-jegyzetek rendszerezése verziószámozással, titkosítás, megosztás, média beágyazása és mellékletek

Tárolóelemző Kötet- és kvótahasználat, fájlok teljes mérete, kötethasználat és trendek a múltbeli felhasználás alapján, megosztott mappák mérete, illetve a legnagyobb, 
leggyakrabban és legritkábban módosított fájlok

Surveillance Station IP-kamerák maximális száma: 16 (összesen 480 FPS 720p felbontás mellett, H.264) (A csomag két ingyenes kameralicencet tartalmaz. További licenceket kell 
vásárolnia.)

VPN Server Csatlakozások maximális száma: 5; támogatott VPN-protokollok: PPTP, OpenVPN™, L2TP

Web Station Virtuális állomás (30 weboldalig), PHP/MariaDB®, külső fejlesztőtől származó alkalmazások támogatása

Egyéb csomagok Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, külső fejlesztőtől származó csomagok

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma RS217 főegység, gyorstelepítési útmutató, tartozékcsomag, tápkábel

Opcionális kiegészítők Kameralicenc-csomag, VS360HD

Garancia 3 év5

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.
1. A teljesítményadatok a környezettől, a használattól és a konfigurációtól függően eltérhetnek.
2. Az RS214 egységhez képest.
3. Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg.
4. A maximális belső nyers kapacitás az RS217 által támogatott legújabb meghajtó kapacitásától függően változhat. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt. 
5. A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.synology.com/company/legal/warranty.
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