DiskStation

DS1019+
A Synology DiskStation DS1019+ egy 5 lemezhelyes NAS eszköz, amelyet kisebb irodák és professzionális
otthoni felhasználók számára fejlesztettek ki. A DS1019+ számos praktikus beépített alkalmazásával
könnyedén teljesíti az irodai környezetekben felmerülő különböző követelményeket: együttműködhet
munkatársaival, megoszthatja fájljait, biztonsági mentést készíthet adatairól és helyreállíthatja azokat
és akár virtualizációs rendszereket is felállíthat a segítségével. 4K minőségben működő átkódolási
funkciójának köszönhetően emellett az Ultra HD felbontású filmgyűjtemények streamelésére és
megosztására is kiválóan alkalmas. A DS1019+ eszközhöz 3 éves korlátozott Synology garancia jár.

Méretezhető és sokoldalú adattárolási szerver kisebb irodák
számára
A DS1019+ egy 5 lemezhelyes asztali kivitelű hálózati adattároló megoldás, amely kiváló
teljesítmény mellett hatékonyan bővíthető, így ideális a kisebb irodák és a legújabb
technológiákat kereső otthoni felhasználók számára. A két M.2 SSD-foglalatnak
köszönhetően a termékben NVMe SSD-gyorsítótár is kialakítható, amellyel
jelentősen csökkentheti az I/O-késést és növelheti a rendszer teljesítményét az
I/O-intenzív alkalmazások során. A DS1019+ tárhelye is bővíthető: egy DX5173
bővítőegység csatlakoztatása esetén akár 10 meghajtót is képes kezelni, így az sem
jelent gondot, ha az idő múlásával nagyobb kapacitásra lesz szüksége.
A DS1019+ hardveres kialakításának, négymagos processzorának, 8 GB
memóriájának (két integrált 4 GB-os memóriamodul) és az AES-NI
titkosítómotornak köszönhetően több mint 225 MB/s olvasási és írási sebesség1
elérésére képes. A számos praktikus alkalmazásnak és fejlett adatvédelmi funkcióknak
köszönhetően a DS1019+ kiválóan használható, minden igényt kielégítő szerver
otthona vagy irodája számára.

4K Ultra HD multimédiás könyvtár
A DS1019+ eszköz egyidejűleg akár 2 csatornán történő H.264/H.265 4K
videoátkódolásra is képes, így széles körű támogatást kínál a legújabb multimédiás
formátumokhoz és tartalmakhoz. A Video Station alkalmazás segítségével a
médiatartalmakhoz elérhető adatok alapján rendszerezheti digitális videókból álló
gyűjteményét, és 4K Ultra HD videókat, valamint filmeket nézhet meg. Az Audio Station
funkciói között megtalálható az internetes rádiólejátszás, de az alkalmazás támogatja
a veszteségmentes hangformátumokat is, valamint lehetőséget kínál a zenék DLNA-,
valamint AirPlay®-kompatibilis eszközökön keresztül történő lejátszására is. A Photo
Station intuitív kialakításának köszönhetően a professzionális fényképészek gond

Főbb jellemzők
• Bővíthető, kiemelkedő teljesítményű 5
lemezhelyes asztali NAS, amely ideális a
kisebb irodák és a legújabb technológiákat
kereső otthoni felhasználók számára
• Négymagos CPU és AES-NI titkosítómotor,
amelyek kombinációja titkosított adatok
esetén is több mint 225 MB/s olvasási és írási
sebesség elérésére képes1
• Két darab 4 GB-os DDR3L memóriamodul,
összesen 8 GB memóriakapacitás
• Két beépített M.2 NVMe SSD-foglalat a
gyorsítótárak támogatásához
• Két 1 GbE (RJ-45) port a feladatátvétel és a
link-aggregáció támogatásával
• H.264/H.265 4K videók kétcsatornás
átkódolásának támogatása akár menet
közben is2
• A DX517 bővítőegység csatlakoztatása
esetén 10 meghajtóig bővíthető3
• A Virtual Machine Manager támogatásának
köszönhetően egyszerűen beállíthatja
az izolált tesztkörnyezetekben futó
virtuálisgép-példányokat

nélkül egyedi kategóriákba vagy intelligens albumokba rendezhetik fényképeiket, de a
közösségi oldalakon való megosztáshoz is csupán néhány kattintás szükséges. Vadonatúj
fényképkezelő megoldásunk, az otthoni és személyes használatra tervezett Synology
Moments modern felhasználói élményt kínál: lehetővé teszi a mobiltelefonos fényképek
biztonsági mentését, a fényképek megosztását, a hasonló fényképek felismerését,
mesterséges intelligenciája kiválogatja Önnek a legjobban sikerült képeket, amelyeket
automatikus szerkesztési funkcióival (például a színek és a dőlésszög beállításával) még
szebbé varázsolhat.

Hatékony együttműködési megoldás
A Synology NAS eszközön elérhető együttműködési alkalmazáscsomag segítségével
kialakíthatja saját felhőjét, és tovább növelheti teheti a csapat termelékenységét és
hatékonyságát.
• A Synology Drive segítségével egy egységes felületen keresztül férhet hozzá a
Synology NAS eszközön tárolt adatokhoz és fájlokhoz, valamint több különböző
platformon is szinkronizálhatja fájljait, és azokhoz bárhonnan hozzáférhet. Telepítse
a Synology Office alkalmazást is, amely a közös online szerkesztést támogató
szolgáltatásokat kínál a dokumentumokhoz, táblázatokhoz és diákhoz.

A Synology együttműködést segítő
termékcsomagja
Ez a hasznos és biztonságos magánfelhőmegoldás intuitív és hatékony
kezelési lehetőségeket kínál az üzleti
célú együttműködés és szervezés
megkönnyítése érdekében.

• A Synology MailPlus segítségével vállalkozása saját, megbízható, magas rendelkezésre
állást biztosító levelezőszervert alakíthat ki, ráadásul alkalmazottjai könnyen tanulható
webes kliensen kezelhetik e-mailjeiket a hatékonyságnövelés jegyében.
• A Synology Calendar segítségével kézben tarthatja a csapatok időbeosztását,
és könnyedén megszervezheti a napi feladatokat. Az eseményekre vonatkozó
információkat CalDAV-kliensekkel is szinkronizálhatja, így bárhol és bármikor
ellenőrizheti teendőit.
• A Synology Chat webes alkalmazás használatával azonnal, biztonságos környezetben
indíthat beszélgetéseket, a hatékony információkezelési és interakciós funkcióknak
köszönhetően pedig a vállalat belső kommunikációja is optimálisabb lesz.

A legkorszerűbb biztonsági mentési megoldás
Az DS1019+ több, könnyen tanulható felhasználói felülettel ellátott, hatékony adattárolási
technológiákra épülő biztonsági mentési alkalmazást is tartalmaz, amelyekkel védelmet
nyújthat különböző eszközökön tárolt adatainak.
• Asztali gép biztonsági mentése: A Cloud Station Backup garantálja számítógépének,
Mac rendszerű számítógépének és más asztali eszközeinek a biztonságát. Az
DS1019+ kompatibilis a Time Machine alkalmazással, így Mac számítógépéről is
zökkenőmentesen biztonsági mentést készíthet a Synology NAS eszközre.
• NAS biztonsági mentése: A Hyper Backup egy átfogó megoldás, amellyel helyi
megosztott mappába, külső eszközre, másik Synology NAS eszközre, rsync-szerverre
vagy nyilvános felhőszolgáltatásba mentheti adatait.
• Szerver/VMware biztonsági mentése: Az Active Backup for Business segítségével
egyetlen központi helyen kezelheti a VMware virtuális gépek, a Windows rendszerű
számítógépek, a szerverek és az rsync-/SMB-fájlszerverek biztonsági mentési
feladatait. A gyors és megbízható helyreállítási lehetőségeknek köszönhetően a futó
szolgáltatások, virtuális gépek és a tárolt fájlok szükség esetén azonnal ismét elérhetővé
tehetők.
• SaaS biztonsági mentés: Az Active Backup for Office 365/G Suite egy központi
irányítópulttal ellátott helyszíni biztonsági mentési megoldás, amelyet nyilvános
felhőszolgáltatásokhoz fejlesztettek ki. Az egypéldányos tárolás és a blokkszintű
deduplikáció még hatékonyabb adattárolást tesz lehetővé.

Synology Active Backup Suite
Integrált, modern, licencet nem
igénylő biztonsági mentési és azonnali
helyreállítási megoldás fizikai, virtuális
és felhőalapú környezetben végzett
vállalati feladatok számára.

Virtual Machine Manager
A virtualizáció rendkívül fontos szempont volt a DS1019+ megtervezésekor. A
Virtual Machine Manager használatával biztonságos környezetben tesztelheti az
új szoftververziókat, elkülönítheti az ügyfelek gépeit, valamint növelheti a szerver
rugalmasságát.
• A DiskStation Manager rendszerhez hasonlóan széles funkciókészlettel
rendelkező Virtual DSM intuitív felhasználói élményt nyújt, és megbízható
tárolási megoldást biztosít.
• A támogatott operációs rendszereknek köszönhetően mindössze néhány
lépéssel elindíthatja a Windows, a Linux és a Virtual DSM rendszereket Synology
NAS eszközén.
• A Snapshots for Virtual Machines egy, a Virtual Machine Manager által
szolgáltatott pillanatfelvétel-technológia, amellyel másodperceken belül
könnyedén klónozhatja, valamint visszaállíthatja a virtuális gépeket.
• A használat közbeni áttelepítés révén a Virtual DSM példányait
zökkenőmentesen telepítheti át egyik Synology NAS eszközről a másikba.
• Az IT-erőforrások rugalmas kezelése révén a hardveres erőforrásokat (például
a számítási teljesítményt, a tárhelyet és a hálózati interfészeket) eloszthatja a
különböző virtuális gépek között.
• A több-bérlős környezetnek köszönhetően több különálló virtuális gép is
létrehozható az üzleti alosztályokhoz és részlegekhez.
• A Synology iSCSI-tárhely teljes mértékben támogatja a legtöbb virtualizációs
megoldást, így Ön hatékonyan dolgozhat ezzel az egyszerűen kezelhető felülettel.

Virtual Machine Manager
A Virtual Machine Manager különböző
virtualizációs megoldásokat kínál,
amelyekkel több virtuális gépet is
kezelhet DS1019+ eszközén, beleértve a
Windows, a Linux és a Virtual DSM
rendszerekkel működő eszközöket is.
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USB 3.0-port
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M.2 NVMe SSD-foglalat (alsó rész)

Műszaki adatok
Hardver
CPU

Négymagos, 1,5 GHz-es Intel Celeron J3455, turbó üzemmódban max. 2,3 GHz

Hardveres titkosítómotor

Van (AES-NI)

Hardveres átkódolómotor

• Támogatott kodekek: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1
• Maximális felbontás: 4K (4096 x 2160)
• Összes képkocka másodpercenként (FPS): 30

Memória

2 x 4 GB DDR3L nem ECC SO-DIMM (összesen 8 GB memóriakapacitás)

Kompatibilis meghajtótípusok

• 5 db 3,5"-es/2,5"-es SATA HDD/SSD (a csomag meghajtókat nem tartalmaz)
• 2 db M.2 2280 NVMe SSD (a csomag merevlemezeket nem tartalmaz)

Működés közben cserélhető
meghajtó

Igen

Külső port

• 2 db USB 3.0-port
• 1 db eSATA-port

Méret (Ma x Sz x Mé)

166 x 230 x 223 mm

Súly

2,54 kg

LAN

2 db gigabites (RJ-45)

Wake on LAN/WAN

Igen

Ütemezett be- és kikapcsolás

Igen

Rendszerventilátor

2 db (92 x 92 x 25 mm)

Váltakozó áramú bemeneti
tápfeszültség

100–240 V AC

Tápfrekvencia

50/60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet

0°C és 40°C között (32°F és 104°F között)

Tárolási hőmérséklet

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

Relatív páratartalom

5–95% RP

Maximális üzemeltetési magasság

5000 m (16 400 láb)

A DSM általános jellemzői
Hálózati protokollok

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP)

Fájlrendszer

• Belső: Btrfs, ext4
• Külső: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4

Támogatott RAID-típusok

Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Tárhelykezelés

• Különálló kötet maximális mérete: 108 TB
• Rendszer pillanatfelvételeinek maximális száma: 65 5365
• Belső kötetek maximális száma: 512

SSD-gyorsítótár

• Olvasási-írási gyorsítótár támogatása
• M.2 NVMe SSD támogatása

Fájlmegosztási képesség

•
•
•
•

Jogosultság

Windows hozzáférésvezérlő-lista (ACL), alkalmazási jogosultságok

Címtárszolgáltatás

Windows® AD-integráció: Tartományfelhasználók bejelentkezése SMB/NFS/AFP/FTP/File Station segítségével, LDAP-integráció

Virtualizáció

VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®

Biztonság

Tűzfal, titkosított megosztott mappák, SMB-titkosítás, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, bejelentkezés automatikus blokkolása, Let’s
Encrypt támogatása, HTTPS (testre szabható titkosítócsomag)

Támogatott kliensek

Windows 7 és 10, Mac OS X 10.11 és újabb verziók

Támogatott böngészők

Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 és újabb verziók, Safari® 10 és újabb verziók; Safari (iOS 10 és újabb verziók), Chrome (Android™ 6.0 és
újabb verziók)

Kezelőfelület nyelve

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

Helyi felhasználói fiókok maximális száma: 2 048
Helyi csoportok maximális száma: 256
Megosztott mappák maximális száma: 512
Egyidejű SMB-/NFS-/AFP-/FTP-kapcsolatok maximális száma: 2000

Csomagok és alkalmazások
Fájlszerver és szinkronizálás
Drive

Univerzális portált biztosít, amellyel egyszerűen elvégezhető a különböző – ideértve a Windows, a macOS, a Linux, az Android és az iOS –
platformok közötti fájlszinkronizáció. A beépített univerzális portál segítségével bárhol és bármikor eléri az adatokat.
• Tárolt fájlok maximális száma: 500 000
• Egyidejű kapcsolatok maximális száma (számítógépes kliensek esetén): 450

File Station

Virtuális meghajtók, távoli mappák, Windows ACL-szerkesztő, archivált fájlok tömörítése és kicsomagolása, sávszélesség-szabályozás adott
felhasználók vagy csoportok esetén, megosztási hivatkozások létrehozása, átviteli naplók

FTP-szerver

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

Presto File Server

Nagy sebességű adatátvitel WAN hálózaton keresztül az exkluzív SITA technológiával egy Synology NAS eszköz és egy asztali gép között6

Cloud Sync

Egy- vagy kétirányú szinkronizálás nyilvános felhőtárhely-szolgáltatókkal, pl. Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3-kompatibilis
tárhelyek, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack
Swift-kompatibilis tárhelyek, Tencent COS, WebDAV-szerverek, Yandex Disk

Universal Search

Globális keresés az alkalmazásokban és fájlokban

iSCSI-adattárolás és virtualizáció
iSCSI-kezelő

• iSCSI Target tárolók maximális száma: 128
• iSCSI LUN-ok maximális száma: 256
• iSCSI LUN-klónozás/-pillanatfelvétel támogatása

Virtual Machine Manager

Helyezzen üzembe és futtasson különböző típusú (Windows, Linux vagy Virtual DSM) virtuális gépeket Synology NAS eszközén

Adatvédelem és biztonsági mentések
Hyper Backup

Helyi biztonsági mentés, hálózaton keresztüli biztonsági mentés és adatok biztonsági mentése nyilvános felhőkbe

Biztonsági mentési eszközök

DSM-konfigurációk biztonsági mentése, macOS Time Machine támogatása, Cloud Station Backup
Megosztott mappa szinkronizálása - maximális feladatszám: 32

Snapshot Replication

• Megosztott mappák pillanatfelvételeinek maximális száma: 1 024
• Replikációk maximális száma: 32

High Availability Manager

A szolgáltatások állásidejének csökkentése két azonos típusú NAS eszköz egy high-availability klaszterbe kapcsolásával

Active Backup for G Suite

Támogatja a G Suite Saját meghajtó és Csapatmeghajtó biztonsági mentését és helyreállítását

Active Backup for Office 365

Támogatja a vállalati Office 365 OneDrive, a levelezések, a névjegyek és a naptárak biztonsági mentését és helyreállítását

Active Backup for Business

Minden szükséges funkciót egyben tartalmazó biztonsági mentési megoldás heterogén IT-környezetekhez, amely lehetővé teszi, hogy a
rendszergazdák távolról, egyetlen központi konzolból felügyeljék és ellenőrizzék a számítógépek, szerverek és virtuális gépek védelmét

Hatékonyság és együttműködés
Együttműködési eszközök

Együttműködés a Chat azonnali üzenetküldési alkalmazással, az Office online szerkesztővel és a Calendar naptárszolgáltatással
• A Chat-felhasználók megengedett maximális száma: 1 500
• Az Office-felhasználók megengedett maximális száma: 1 800
• Calendar: a CalDAV, valamint a mobileszközökön keresztüli hozzáférés támogatása

Note Station

RTF-jegyzetek rendszerezése verziószámozással, titkosítás, megosztás, médiatartalmak beágyazása és mellékletek csatolása

MailPlus Server

Védett és megbízható privát levelezési megoldás, amely high-availability funkciót, terheléselosztást, valamint biztonsági és szűrési
lehetőségeket tartalmaz (5 ingyenes e-mail-licencet tartalmaz, további fiókok használatához újabb licenceket kell vásárolnia)

MailPlus

Intuitív internetes levelezőfelület a MailPlus Server alkalmazáshoz, beállítható levélcímkék, szűrők és felhasználói felület

Multimédia
Moments

Mesterséges intelligenciával működő program, amely képes az arcok és tárgyak felismerésére, fényképszerkesztési és -megosztási funkciók
biztosítására, a hasonló fényképek felismerésére és kiválogatja Önnek a legjobban sikerült képeket, amelyeket automatikus szerkesztési
funkcióival (például a színek és a dőlésszög beállításával) még szebbé varázsolhat. A mobilalkalmazások iOS és Android rendszerű eszközökön
érhetők el

Egyéb csomagok

Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Videomegfigyelés
Surveillance Station

IP-kamerák maximális száma: 40 (max. 1 200 FPS 720p minőségben, H.264) (két ingyenes kameralicencet tartalmaz, további kamerák
felvételéhez újabb licenceket kell vásárolnia)

Minden az egyben szerver
Synology Directory Server

Rugalmas és költséghatékony tartományvezérlési megoldás

CMS

Több Synology NAS eszköz kezelése és megfigyelése egyetlen felületről

VPN Server

Csatlakozások maximális száma: 30; támogatott VPN-protokoll: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Mail Server

Támogatott Mail Server protokoll: POP3, SMTP, IMAP, LDAP-/AD-fiók támogatása

Mail Station

Internetes levelezőfelület a Mail Server alkalmazáshoz, e-mailek fogadása több POP3-postafiókból, testre szabható SMTP-szerver

Web Station

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

Egyéb csomagok

DNS Server, RADIUS Server, Naplóközpont

Egyebek
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

Antivirus Essential

Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehérlista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés

iOS/Android™ alkalmazások

Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS note, Moments, MailPlus

Egyéb csomagok

A Csomagkezelési központban számos külső fejlesztésű csomag érhető el

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem

Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

•
•
•
•
•

1 db DS1019+ főegység
1 db gyorstelepítési útmutató
1 db tápegység
1 db kiegészítő csomag
2 db RJ-45 LAN-kábel

Opcionális kiegészítők

•
•
•
•
•
•

4 GB DDR3L-1866 nem ECC SO-DIMM (D3NS1866L-4G)
DX517 bővítőegység
VisualStation VS360HD, VS960HD
Megfigyelési eszközökre vonatkozó licenccsomag
MailPlus licenccsomag
Virtual DSM licenccsomag

Garancia
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*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. A DS1019+ legfeljebb 1080p felbontásig képes átkódolni a 4K videókat. Az egyidejűleg maximálisan használható videoátkódolási csatornák száma a videokodektől, a felbontástól,
a bitsebességtől és az FPS-től függően változhat.
3. Az DS1019+ egy külön megvásárolható Synology DX517 bővítőegységet támogat.
4. Az exFAT Access a Csomagkezelési központban külön vásárolható meg.
5. A rendszer pillanatfelvételeibe beleszámítandók az iSCSI-kezelő, a Snapshot Replication, valamint a Virtual Machine Manager által készített pillanatfelvételek. A csomagok
elérhetősége típusonként változik.
6. A Presto File Server licencét külön lehet megvásárolni a Csomagkezelési központban.
7. Az 5 éves garancia opcionális csomagként érhető el az EW201, a 2 éves bővített garancia szolgáltatás keretében. További információkért keresse fel a következő oldalt: https://www.
synology.com/products/Extended_Warranty. 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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