DiskStation

DS220+

Kompakt NAS-løsning med

Høydepunkter

høy ytelse

• Akselerert programytelse
Gjennomsnittlig 15 % raskere ytelse ved indeksering av
bilder og andre operasjoner som krever omfattende

Synology DiskStation DS220+ er en kompakt,
nettverkstilkoblet lagringsløsning for å
strømlinjeforme administrering av data og
multimedia. Den tilbyr enkel deling av data,
strømming av video og indeksering av bilder
samt allsidige alternativer for databeskyttelse
og gjenoppretting.

databehandling, samt databaseresponstid
• Enkel deling og synkronisering av data
Du kan enkelt få tilgang til, dele og synkronisere
dataene dine på tvers av operativsystemer og enheter
• Beskytt og gjenopprett data på et blunk
Sikkerhetskopier viktige data, og reduser
gjenopprettingstiden med Snapshot Replication
• Underholdende multimediesentral
Organiser og strøm musikk, video og bildesamlinger på
tvers av alle enhetene dine
• Når som helst, hvor som helst
Få fri tilgang til filer på farten, og sikkerhetskopier
mobilbilder med iOS- og Android™-apper
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En strømlinjeformet databehandlingsopplevelse
DS220+ er en stasjonær NAS-enhet med 2 luker til rask deling og
administrering av data. Den har doble 1GbE LAN-porter for å støtte
nettverksfeiloverføring, og med Link Aggregation aktivert tilbyr DS220+
en sekvensiell gjennomstrømmingskapasitet på over 225 MB/s
lesehastighet og 192 MB/s skrivehastighet1. Data kan beskyttes
ytterligere med RAID 1-diskspeiling for å unngå at disken plutselig svikter.
DS220+ er fordelaktig for programmer som krever omfattende
databehandling. Den øker hastigheten på Synology Drive og Moments2
med 15 % i gjennomsnitt og styrker Web PHP-responseffektiviteten
med ca. 95 % sammenlignet med forgjengeren. DS220+ gir enkel og
effektiv databehandling.

Opprett et sterkt lagringsgrunnlag med Btrfs
DS220+ har et Btrfs-filsystem som er optimalisert av Synology for å tilby
høy pålitelighet og høy ytelse. Btrfs støtter avansert lagringsteknologi
som dekker behovene til moderne bedrifter:

Neste generasjons filsystem
Btrfs er et moderne filsystem som er utviklet for å
beskytte dataintegriteten ved hjelp av speiling av
metadata, selvreparasjon av filer og rask Snapshot
Replication.

• Avansert øyeblikksbildeteknologi gir planleggbar og nærmest
umiddelbar databeskyttelse av delte mapper og LUN-er.
• Datagjenoppretting på fil- og mappenivå gir mer fleksibilitet for
brukere som kun ønsker å gjenopprette enkeltfiler eller -mapper.
• Fleksible delte mapper og brukerkvotesystem gir deg omfattende
kvotekontroll for alle brukerkontoer og delte mapper.
• Selvreparasjon av filer gjør at Btrfs-filsystemer automatisk registrerer
ødelagte filer ved hjelp av avspeilet metadata og gjenoppretter
skadede data ved hjelp av RAID-konfigurasjoner.
• Inline-komprimering komprimerer data før de skrives til disken, for å
optimalisere lagringsforbruket og redusere antallet skrivekommandoer
til diskene.
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Effektive sikkerhetskopieringsverktøy
DS220+ gir brukeren en rekke sikkerhetskopiløsninger for skybaserte og
fysiske, lokale miljøer. Du kan enkelt sikkerhetskopiere og gjenopprette
data helt uten lisenser på kompatible NAS-modeller.
• Sikkerhetskopier dataene i skyen: Cloud Sync gjør at brukeren sømløst
kan sikkerhetskopiere og synkronisere data mellom en lokal Synology

Synology Backup Suite
En sentralisert, integrert og lisensfri
sikkerhetskopiløsning som beskytter alle dataene
dine.

NAS-enhet og andre skytjenester.
• Sikkerhetskopier PC-er og servere: Synology Drive Client
sikkerhetskopierer Windows®-, Mac®- og Linux®-datamaskiner for å sikre
viktige datamaskinfiler.
• Sikkerhetskopier Synology NAS-enheten din: Hyper Backup tilbyr en
rekke sikkerhetskopieringsmål for NAS-enheten din, inkludert lokalt og i
skyen.

Ditt personlige multimediebibliotek
DS220 gjør at du enkelt kan administrere multimedieinnhold og dele det på
tvers av plattformene Windows®, macOS® og Linux®.
• Video Station hjelper deg med å organisere det digitale videobiblioteket
ved hjelp av ulike data og kriterier. Det er lett som en plett å strømme
videoer til Apple TV, Android TV, Samsung TV, Chromecast og mobilapper,

Strømming av multimedia
Du kan sømløst samle og strømme musikk, video
og bildesamlinger på tvers av alle enhetene dine

og en lang rekke digitale enheter støttes.
• Audio Station tilbyr musikkavspilling via AirPlay®-enheter og har støtte
for lydformater uten tap av kvalitet og Internett-radio. Med Alexa Audio
Station-funksjonen kan du spille av musikk ved hjelp av taleassistenten
din.
• Den intuitive utformingen til Moments og Photo Station passer til både
private brukere og profesjonelle fotografer. Automatisk opprettelse av
album gjør at du kan administrere bildene dine på sekunder. Du kan
også dele bilder med lokale brukere eller offentligheten samtidig som du
opprettholder sikkerheten, ved hjelp av detaljerte tillatelsesinnstillinger.
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Multimedia når som helst, hvor som helst
Med Synologys mobilapper kan du bruke multimediebiblioteket ditt
når som helst, hvor som helst. DS photo, DS audio, DS video og DS
file er tilgjengelige på plattformene iOS og Android™ og gir deg tilgang
til Synology NAS-enheten din via Photo Station, Audio Station, Video
Station og File Station. Med Synology QuickConnect kan du koble til
Synology NAS ved hjelp av en sikker og egendefinerbar adresse for
umiddelbar tilgang til medie- og jobbfiler på Windows®, Mac®, Linux® og
mobilenheter.

Avkjølende og stillegående design som er
energieffektiv
Synology DS220+ er utviklet med fokus på energieffektivitet.
Sammenlignet med sitt gjennomsnittlige PC-motstykke, forbruker
Synology DS220+ mindre strøm, med 14,96 watt ved bruk og 4,41 watt

Lavt strømforbruk
DS220+ er utformet med fokus på energieffektivitet
for å hjelpe deg med å minimere klimaavtrykket
ditt.

når harddiskdvale er aktivert. Tidsplanfunksjonen for strøm reduserer
strømforbruket og driftskostnadene ytterligere.
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Maskinvareoversikt
Fremside

Bakside

1
2
3

7

4

8

5

9

6

4
10

11

1

Statusindikator

2

Indikator for LAN

3

Diskindikator

4

USB 3.0-port

5

Copy-knapp

6

Av/på-knapp og -indikator

7

Systemvifte

8

1GbE RJ-45-port

9

Reset-knapp

10

Strømport

11

Kensington-sikkerhetsspor

Tekniske spesifikasjoner
Maskinvare
CPU

Intel Celeron J4025 med to kjerner og 2,0 GHz, turbo opptil 2,9 GHz

Krypteringsmotor for
maskinvare

Ja (AES-NI)

Minne

2 GB DDR4 innebygd (kan utvides til 6 GB)3

Kompatibel disktype

2 x 3,5" eller 2,5" SATA HDD/SSD (disker ikke inkludert)

Hot Swappable-disk

Ja

Ekstern port

2 x USB 3.0-port

Størrelse (H x B x D)

165 x 108 x 232,2 mm

Vekt

1,3 kg

LAN

2 x Gigabit (RJ-45)

Wake on LAN/WAN

Ja

Planlagt strøm på/av

Ja

Systemvifte

92 x 92 x 25 mm

AC-inngangseffekt

100 V til 240 V AC

Strømfrekvens

50/60 Hz, enfaset

Driftstemperatur

0°C til 40°C (32°F til 104°F)

Oppbevaringstemperatur

-20°C til 60°C (-5°F til 140°F)

Relativ luftfuktighet

5 % til 95 % RF

Maksimum driftshøyde

5000 m (16 400 fot)
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Generelle DSM-spesifikasjoner
Nettverksprotokoll

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

Filsystem

• Internt: Btrfs, ext4
• Eksternt: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4

Støttet RAID-type

Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Lagringshåndtering

• Maksimal størrelse på enkeltvolum: 108 TB
• Maksimalt antall øyeblikksbilder av system: 65 5365
• Maksimum antall interne volum: 64

Fildelingskapasitet

•
•
•
•

Rettigheter

Windows® Access Control List (ACL), programrettighet

Katalogtjeneste

Windows® AD-integrering: Innlogging for domenebrukere via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integrering

Sikkerhet

Brannmur, kryptering av delte mapper, SMB-kryptering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, automatisk
innloggingsblokkering, støtte for Let's Encrypt, HTTPS (egendefinerbar chifferserie)

Støttede klienter

Windows® 7 og nyere, macOS® 10.12 og nyere

Støttede nettlesere

Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 og nyere, Safari® 10 og nyere, Safari (iOS 10 og nyere), Chrome (Android™ 6.0
og nyere) på nettbrett

Grensesnittspråk

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

Maksimum antall lokale brukerkontoer: 2 048
Maksimum antall lokale grupper: 256
Maksimum antall delte mapper: 256
Maksimum samtidige SMB/NFS/AFP/FTP-tilkoblinger: 500

Pakker og programmer
Filserver og synkronisering
Synology Drive

Gir deg en universell portal for å synkronisere filene dine på tvers av ulike plattformer, inkludert Windows®, macOS®, Linux®,
AndroidTM og iOS. Den innebygde universelle porten gir deg tilgang til data hvor som helst, når som helst.
• Maksimum antall driftede filer: 500 000
• Maksimum antall samtidige tilkoblinger for PC-klienter: 350

File Station

Virtuell stasjon, ekstern mappe, Windows® ACL-redigeringsprogram, komprimering/utpakking av arkiverte filer,
båndbreddekontroll for spesifikke brukere eller grupper, oppretting av delingskoblinger, overføringslogger

FTP-server

Båndbreddekontroll for TCP-tilkoblinger, tilpass passivt FTP-portområde, anonym FTP, FTP SSL/TLS- og SFTP-protokoll, start
opp over nettverket med støtte for TFTP og PXE, overføringslogger

Presto File Server6

Dataoverføring med høy hastighet via WAN med eksklusiv SITA-teknologi mellom Synology NAS og datamaskin

Cloud Sync

Én- eller toveissynkronisering med leverandører av offentlig skylagring, inkludert Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon
S3-kompatibel lagring, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk,
Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-kompatibel lagring, Tencent COS, WebDAV-servere, Yandex Disk

Universal Search

Tilbyr globalt søk i programmer og filer

iSCSI-lagring og virtualisering
iSCSI Manager

• Maksimalt antall iSCSI-mål: 128
• Maksimum iSCSI LUN: 256
• Støtte for kloning/øyeblikksbilder av iSCSI LUN

Virtual Machine Manager

Kjør flere ulike virtuelle maskiner på Synology NAS, inkludert Windows®, Linux® eller Virtual DSM

Databeskyttelse og sikkerhetskopiløsning
Hyper Backup

Støtter lokal sikkerhetskopiering, sikkerhetskopiering over nettverk og datasikkerhetskopiering til offentlige skyer

Sikkerhetskopieringsverktøy

Sikkerhetskopiering av DSM-konfigurasjoner, støtte for macOS® Time Machine, Synology Drive Client-program for
datamaskin
Synkronisering av delt mappe – maksimalt antall oppgaver: 8

Snapshot Replication

•
•

Synology High Availability

Reduser tjenestenes nedetid ved å sette opp to identiske NAS-enheter i én high-availability-klynge

Active Backup for G Suite

Støtter sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Min disk og teamdisker i G Suite

Active Backup for Office 365

Støtter sikkerhetskopiering og gjenoppretting av e-poster, kontakter og kalendere i Office 365 OneDrive for Business

Active Backup for Business

Alt-i-ett-sikkerhetskopiløsning som forener uensartede IT-miljøer for bedrifter og gir IT-administratorer muligheten til å
fjernadministrere og -overvåke beskyttelsen av PC-servere og VM-er på én sentralisert konsoll.

Maksimalt antall øyeblikksbilder av delte mapper: 1 024
Maksimalt antall replikeringer: 32
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Produktivitet og samarbeid

Samarbeidsverktøy

Samarbeid med direktemeldingstjenesten Synology Chat, det nettbaserte redigeringsprogrammet Synology Office og
planleggingsassistenten Synology Calendar
• Maksimum antall Chat-brukere: 600
• Maksimum antall Office-brukere: 1 000
• Calendar: støtter CalDAV og tilgang via mobilenheter

Note Station

Organisering av notiser med rik tekst og versjonskontroll, kryptering, deling, medieintegrering og vedlegg

Synology MailPlus Server

Sikker, pålitelig og privat e-postløsning med high-availability, belastningsfordeling, sikkerhet og filtreringsdesign (inkluderer 5
gratis e-postkontolisenser, flere kontoer krever kjøp av ytterligere lisenser)

Synology MailPlus

Intuitivt webmail-grensesnitt for Synology MailPlus Server, egendefinerbare e-postetiketter, filtre og brukergrensesnitt

Multimedia
Moments

Støtter smarte AI-album med ansikts- og temagjenkjenning, funksjoner for bilderedigering og -deling, registrering av lignende
bilder, funksjoner for automatisk redigering som fargekorrigering og vinkeljustering og utvelgelse av de beste bildene ved
hjelp av AI-teknologi. Mobilprogrammer er tilgjengelige for iOS- og AndroidTM-enheter

Andre pakker

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

Overvåking
Surveillance Station

Maksimalt antall IP-kameraer: 25 (totalt 750 FPS med 720p, H.264) (inkludert to gratis kameralisenser, flere kameraer krever
kjøp av ytterligere lisenser)

Alt-i-ett-server
Synology Directory Server

Tilbyr en fleksibel og kostnadseffektiv domenekontrollerløsning

Central Management System

Tilbyr ett enkelt grensesnitt hvor du kan administrere og overvåke flere Synology NAS-enheter

VPN Server

Maksimalt antall tilkoblinger: 30, støttede VPN-protokoller: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Mail Server

Støttede Mail Server-protokoller: POP3, SMTP, IMAP, støtter LDAP/AD-konto

Mail Station

Webmail-grensesnitt for Mail Server for å motta e-poster fra flere POP3-postbokser, egendefinerbar SMTP-server

Web Station

Virtuell vert (opptil 30 nettsteder), PHP/MariaDB®, støtte for tredjepartsprogrammer

Andre pakker

DNS Server, RADIUS Server, Loggsenter

Andre
Lagringsanalysator

Volum- og kvotebruk, totalstørrelse på filer, volumbruk og trender basert på tidligere bruk, størrelse på delte mapper, store
filer, nylig endrede filer, minst nylig åpnede filer

Antivirus Essential

Fullstendig systemskanning, planlagt skanning, tilpassing av hvitliste, automatisk oppdatering av virusdefinisjoner

iOS-/Android™-programmer

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

Andre pakker

Ytterligere tredjepartspakker er tilgjengelige i Pakkesenter

Miljø og emballasje
Miljøsikkerhet

Overholder RoHS

Innholdet i pakken

•
•
•
•
•
•

DS220+-enhet x 1
Installasjonsveiledning x 1
Tilbehørpakke x 1
Strømadapter x 1
Strømkabel x 1
RJ-45 LAN-kabel x 2

Valgfritt tilbehør7

•
•
•
•
•

DDR4 ikke-ECC SO-DIMM 4 GB (D4NESO-2666-4G)
VisualStation VS360HD, VS960HD
Lisenspakke for overvåkingsenhet
Synology MailPlus-lisenspakke
Virtual DSM-lisenspakke

Garanti

2 år8

*Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.synology.com for oppdatert informasjon.
1. Ytelsestall varierer avhengig av miljø, bruk og konfigurasjoner.
2. Ytelsestallene er basert på den gjennomsnittlige forbedringen av DS220+ i prosent sammenlignet med forgjengeren, som testet i Synologys laboratorier.
Testpunkter omfatter indeksering av filer i Synology Drive og indeksering av bilder i Moments.
3. DS220+ leveres med 2 GB DDR4 innebygd og støtter opptil 6 GB ved å legge til én valgfri DDR4 ikke-ECC 4 GB SO-DIMM.
4. exFAT Access kan kjøpes separat i Pakkesenter.
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5. Systemøyeblikksbilder inkluderer øyeblikksbilder opprettet av iSCSI Manager, Snapshot Replication og Virtual Machine Manager. Disse pakkenes tilgjengelighet
varierer avhengig av modell.
6. Presto File Server-lisenser kan kjøpes separat i Pakkesenter.
7. Se www.synology.com/compatibility for oppdatert liste over valgfritt tilbehør.
8. Garantiperioden starter fra kjøpsdatoen, slik det står på kjøpskvitteringen din. Gå til https://www.synology.com/company/legal/warranty for mer informasjon.
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