
Performans ve Stili 
Birleştiren Mini 
Özel Sunucu

Benzersiz ve kompakt DS620slim ile tanışın; 

işteki verimliliğinizi artırmaya hazırdır ve mini 

tasarımı tüm iş yerlerine uyum sağlamasına 

imkan tanır. Sahip olduğunuz zengin özelliklere 

sahip DiskStation Manager (DSM) ile DS620slim 

hem sorunsuz dosya senkronizasyonu ve 

güvenilir yedekleme çözümü sunan hem de 

kritik hizmetlerinizi güvenli bir şekilde koruyan 

ideal bir dosya sunucusudur. DS620slim 

ayrıca ultra yüksek çözünürlüklü medya 

içeriklerinin akışı için kusursuz olan 4K video 

kod dönüştürme desteği ile birlikte gelir. 

DS620slim, Synology'nin 2 yıllık sınırlı garantisi 

ile desteklenmektedir.

DiskStation

DS620slim

Özet

• Mini boyutlu ancak güçlü 6 yuvalı NAS, iş 

verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmaya hazır

• 2,5 inç HDD'ler ve SSD'leri yapılandırmak üzere 

daha iyi RAID esnekliğine sahip 6 sürücü yuvası

• 2 GB DDR3L bellek, 6 GB'ye kadar genişletilebilir

• Şifreli veri iletimi sırasında bile 220 MB/sn'den fazla 

okuma ve 190 MB/sn'den fazla yazma1

• Anında iki kanal H.265/H.264 4K video kod 

dönüştürme2

• Sistem ölçeğinde 65.000 anlık görüntü ve paylaşımlı 

klasör başına 1.024 anlık görüntü sunan gelişmiş 

Btrfs dosya sistemi

• iOS ve Android™ hazır mobil uygulamalarıyla her 

yerden erişim
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Ultra Kompakt ancak Esnek RAID Yapılandırması

Synology DS620slim, 2,5 inç sürücü desteğine sahip mini, 6 yuvalı 
bir NAS'tır ancak daha iyi veri korumasına ulaşmak üzere HDD'leri 
veya SSD'leri bulunan farklı RAID türlerini kurarken esneklik gösterir. 
Dahası, SSD önbellekten faydalanarak depolama performansını daha da 
iyileştirirken veri depolaması için yeterli sürücü yuvasına sahip olmaya 
devam edersiniz.

DS620slim, çift çekirdekli işlemci ve 2 GB belleğe (6 GB'ye kadar 
genişletilebilir) sahiptir. AES-NI şifrelemesi ile model, çift 1 GbE 
Link Aggregation ortamında şifreli veri iletimi sırasında 220 MB/
sn okuma ve 190 MB/sn yazma1 sıralı kapasite performansı 
sunar. DS620slim, hızlı veri aktarımı ve harici depolama cihazlarına 
yedekleme sunan çift USB 3.0 bağlantı noktaları ile birlikte gelir.

Platformlar Arası Dosya Paylaşımı ve Veri 
Senkronizasyonu

Synology DS620slim; Windows, Mac® ve Linux® platformları arasında 
sorunsuz dosya paylaşımı deneyimini sağlayan kapsamlı ağ protokollerini 
destekler. Windows AD ve LDAP entegrasyonu, DS620slim'in kullanıcı 
hesaplarını tekrar oluşturmaya gerek kalmadan herhangi bir mevcut iş 
ağı ortamına hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamasına olanak sağlar. 
Synology Drive ile Windows ve macOS ve Linux bilgisayar platformları 
arasında dosyaları senkronize edebilir ve bilgileri zahmetsizce güncel 
tutmak ve paylaşmak için hareket halindeyken dosyalara erişebilirsiniz. 
Cloud Sync; Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu ve Box 
depolamanızı evdeki kişisel DiskStation'ınız ile senkronize halde tutar.

Üstün Yedekleme Çözümü

DS620slim, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve dayanıklı depolama 
teknolojileri ile herhangi bir cihazdaki önemli verilerinizi korumak için 
çeşitli yedekleme uygulamalarıyla bütünleşir. 

• İş İstasyonu/Sunucu/Sanal Makine Yedeklemesi: Active Backup for 
Business, sanal makineler, Windows PC, sunucular ve rsync/SMB 
dosya sunucuları için yedekleme görevlerini merkezileştirir. Hızlı 
ve güvenilir kurtarma seçenekleri çalışan hizmetlerin, VM'lerin ve 
dosyaların gerektiğinde anında erişilebilir olmasını sağlar.

• SaaS yedeklemesi: Active Backup for Office 365/G Suite merkezi bir 
panoya sahip genel bulutlar için yerinde bir yedekleme çözümüdür 
ve tek örnekleme ve blok düzeyinde tekilleştirme teknolojisi ile 
depolama verimliliğini optimize eder.

Synology Active Backup Suite

Fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında iş yükleri için 
entegre, modern ve lisanssız yedekleme ve anında 
kurtarma çözümü.

Güçlü Dosya Senkronizasyonu ve 
Paylaşım Paketi

Synology Drive ile Synology DS620slim, merkezi 
bir dosya sunucusu olarak işlev görebilir ve kolay 
dosya paylaşımı ve yönetimi sağlarken dosyaların 
platformlar arasında senkronize edilmesine ve 
erişilmesine izin verir.
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• NAS yedeklemesi: Hyper Backup, veri güvenliğini sağlamak için 
verilerinizi yerel paylaşımlı klasöre, harici bir aygıta, başka bir 
Synology NAS'a, bir rsync sunucusuna veya genel bulut hizmetine 
kapsamlı bir şekilde yedekler.

• Bilgisayar Yedeklemesi: Synology Drive Client, önemli bilgisayar 
dosyalarını koruma altına almak için Windows, Mac ve Linux 
masaüstü cihazlarınızı yedekler. DS620slim ayrıca Time Machine 
ile de uyumludur ve Mac'inizi Synology NAS'a zahmetsizce 
yedeklemenizi sağlar. 

• Yüksek oranda entegre yedekleme çözümü: Synology C2 Backup3 
Synology tarafından desteklenen bir genel bulut hizmetidir. 
Verilerinizi Synology Cloud2'de (Synology C2) yedeklemek üzere Hyper 
Backup'ın kullanılması ile bir felaket gerçekleştiğinde veri güvenliği ve 
kullanılabilirliği sağlanabilir.

Btrfs: Sonraki Nesil Depolama Verimliliği

DS620slim, modern büyük ölçekli işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını 
karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren 
Btrfs dosya sistemi'ni tanıtmaktadır: 

• Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi, paylaşımlı klasörler ve iSCSI 
LUN'ler için zamanlanabilir ve neredeyse anında veri koruması sunar.

• Dosya ve klasör seviyesi veri geri yüklemesi, sadece belirli bir 
dosya veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılar için büyük 
rahatlık sunar ve zamandan kazandırır.

• Esnek Paylaşımlı Klasör ve Kullanıcı Kotası Sistemi tüm kullanıcı 
hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerinde kapsamlı kota kontrolü 
sunar. 

• Otomatik dosya onarımı, Btrfs dosya sisteminin ikizlenen 
metaveri ile bozuk dosyaları otomatik algılamasına ve 
RAID1, 5, 6 ve 10 da dahil, desteklenen RAID birimlerini 
kullanarak bozuk verileri kurtarmasına olanak tanır. 

Yeni Nesil Dosya Sistemi

Genellikle kurumsal depolama sistemlerinde 
karşılaşılan engelleri gidermek, metaveri ikizleme, 
kendi kendini onarma ve snapshot replication 
yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış 
modern bir dosya sistemi.
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4K Ultra HD Multimedya Kitaplığı

DS620slim aynı anda en fazla 2 kanal H.264/H.265 4K video için gerçek 
zamanlı kod dönüştürme sunarak, en yeni multimedya biçimlerine ve 
içeriklerine daha güçlü destek sağlar. Video Station ile, medya bilgilerine 
dayalı olarak kişisel dijital video kitaplığınızı organize edebilir ve 4K Ultra 
HD filmleri ve dizileri izleyebilirsiniz. Audio Station internet radyosu 
ile gelir; kayıpsız ses biçimlerini destekler ve DLNA ve AirPlay® uyumlu 
cihazlarla müzik çalmayı sağlar. Photo Station'ın sezgisel tasarımı, 
profesyonel fotoğrafçıların fotoğrafları kişiselleştirilmiş kategoriler 
veya akıllı albümler şeklinde zahmetsizce organize etmelerine ve birkaç 
tıklamayla sosyal ağlarda paylaşmalarına olanak tanır. Kişisel ve ev 
kullanımı için tasarlanmış yepyeni bir fotoğraf çözümü olarak hizmet 
veren Synology Moments, mobil fotoğraf yedekleme, fotoğraf paylaşma, 
görüntü tanıma, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve açı ayarlama 
gibi otomatik düzenleme işlevlerini ve en çok aranan fotoğrafların AI 
ile seçimini sunarak kullanıcılara modern bir göz atma deneyimi sunar.

Her Zaman ve Her Yerde Kullanılabilir

Synology, her zaman her yerde multimedya kitaplığınızdan faydalanmanız 
için size mobil uygulamalar sunar. iOS ve Android™ platformlarında 
mevcut olan DS photo, DS audio, DS video ve DS file Synology NAS'ınıza 
Photo Station, Audio Station, Video Station ve File Station yoluyla 
erişmenizi sağlar. QuickConnect güvenli ve özelleştirilebilir bir adres 
aracılığıyla Synology NAS'ınıza bağlanmanızı sağlar, böylece herhangi bir 
Windows, Mac, Linux bilgisayar ve mobil cihaz üzerindeki medyaya ve 
çalışma dosyalarına anında erişebilirsiniz. 

Her Zaman Ulaşılabilir
DiskStation sunucunuza Synology mobil 
uygulamalarını kullanarak her yerden erişin.

4K Ultra HD multimedya kitaplığı

Gerçek zamanlı H.265/H.264 4K video kod 
dönüştürme zahmetsiz ve yüksek kaliteli video 
yürütmesini çeşitli cihazlarda sunar.
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1 Durum göstergesi 2 Uyarı göstergesi 3 Güç düğmesi 4 LAN göstergesi

5 Sürücü durum göstergesi 6 Sürücü tepsisi 7 FAN 8 Güç bağlantı noktası

9 1 GbE RJ-45 bağlantı noktası 10 Kensington Güvenlik Yuvası 11 USB 3.0 bağlantı noktası 12 Sıfırlama düğmesi

Ön Arka

Teknik Özellikler 

Donanım 

CPU Intel Celeron J3355 çift çekirdekli 2,0 GHz, 2,5 GHz'ye kadar yükseltme

Donanım şifreleme motoru Evet (AES-NI)

Donanım kod dönüştürme 
motoru

• Desteklenen kodlayıcılar: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2, VC-1
• Maksimum çözünürlük: 4K (4096 x 2160)
• Saniye başına azami kare sayısı (FPS): 30

Bellek 2 GB DDR3L (6 GB'a kadar genişletilebilir)

Uyumlu sürücü tipi 6 x 2,5" SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)

Sıcak değiştirilebilir sürücü Evet

Harici bağlantı noktası 2 x USB 3.0 bağlantı noktası

Boyut (YxGxD) 121 x 151 x 175 mm

Ağırlık 1,40 kg

LAN 2 x Gigabit (RJ-45)

LAN/WAN'da uyanma Evet

Programlı güç açma/kapama Evet

Sistem fanı 80 x 80 x 20 mm

AC giriş gücü voltajı 100 V - 240 V AC

Güç frekansı 50/60 Hz, tek fazlı

Çalışma sıcaklığı 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)

Depolama sıcaklığı -20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)

Bağıl nem %5 ila %95 Bağıl Nem 

Maksimum çalışma irtifası 5.000 m (16.400 ft)

Donanıma Genel Bakış

5

1 32 4 7

8

9 10 11

12

6
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Genel DSM Spesifikasyonu

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

Dosya sistemi • Dahili: Btrfs, ext4
• Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4

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

Depolama yönetimi
• Maksimum tek birim boyutu: 108 TB
• Azami sistem anlık görüntü sayısı: 65.5365

• Maksimum dahili birimler: 64

SSD önbellek Okuma-yazma önbellek desteği 

Dosya paylaşım becerisi

• Maksimum yerel kullanıcı hesabı: 2.048
• Maksimum yerel grup sayısı: 256
• Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 256
• Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 500

Ayrıcalık Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı

Dizin hizmeti Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları oturum açma

Sanallaştırma VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®

Güvenlik Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifrelemesi, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, oturum açma 
otomatik engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre programı) 

Desteklenen istemci Windows 7 ve 10, Mac OS X 10.11 sonrası

Desteklenen tarayıcı Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 sonrası, Safari® 10 sonrası; tabletlerde Safari (iOS 10 sonrası), Chrome 
(Android™ 6.0 sonrası)

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

ภาษาไทย,

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu

Synology Drive

Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyalarınızı çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel 
bir portal sunar. Yerleşik evrensel portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde verilere erişmenizi sağlar.
• Barındırılan dosyaların maksimum sayısı: 500.000
• PC İstemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 450

File Station Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için 
bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri

FTP Sunucusu TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP 
protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri

Presto File Server6 Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı

Cloud Sync
Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud 
Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV 
sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon

Universal Search Uygulamalar ve dosyalar için global arama sunar

iSCSI Depolama ve Sanallaştırma

iSCSI Yöneticisi
• Maksimum iSCSI target sayısı: 128
• Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256
• iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği

Virtual Machine Manager Windows, Linux veya Virtual DSM dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü

Hyper Backup Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği

Yedekleme araçları DSM yapılandırma yedekleme, macOS Time Machine desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması 
Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 8

Snapshot Replication •  Azami paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1.024
•  Azami Çoğaltım Sayısı: 32

Synology High Availability Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet zaman kaybını azaltın

Active Backup for G Suite G Suite Drive'ım ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler

Active Backup for Office 365 Office 365 OneDrive for Business, posta, rehber ve calendar yedekleme ve geri yüklemeyi destekler

Active Backup for Business BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetme ve koruma sağlaması için 
heterojen işletme BT ortamı için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü
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Üretkenlik ve İşbirliği

İşbirliği araçları

Anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar ile işbirliği 
yapın
• Chat maksimum kullanıcı sayısı: 1.000
• Office maksimum kullanıcı sayısı: 400
• Calendar: CalDAV desteği ve mobil cihazlarla erişim

Note Station Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya bütünleştirme ve ekler 

Synology MailPlus Server High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımını içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz 
e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)

Synology MailPlus MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi

Multimedya

Moments
Yüz ve konu tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri, benzer fotoğraf algılama, renk düzeltme ve açı ayarlamaları 
gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi fotoğrafların AI seçimi ile akıllı AI albümü destekler. Mobil uygulamalar iOS ve 
Android cihazlarda kullanılabilir.

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

Gözetleme

Surveillance Station Maksimum IP kamera sayısı: 25 (720p, H.264'te toplam 750 FPS) (İki ücretsiz kamera lisansı dahil; ilave kameralar ilave 
lisansların satın alınmasını gerektirir)

Her Şey Tek Bir Sunucuda

Synology Directory Server Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı kontrolörü çözümü sunar

Merkezi Yönetim Sistemi Birden fazla Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar

VPN Server Maksimum bağlantı sayısı: 30, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Mail Server Desteklenen Mail Server Protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, Destek LDAP/AD hesabı

Mail Station Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu

Web Station Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, üçüncü taraf uygulamalar desteği

Diğer paketler DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi

Diğerleri

Depolama Analizörü Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin 
boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, en az erişilen dosyalar

Antivirus Essential Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi

Güvenlik Danışmanı Zararlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/parolası, ağ, sistem ilişkili güvenlik taraması

iOS/Android™ uygulamaları Synology Drive, Synology MailPlus, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note, Moments

Diğer paketler İlave 3. parti paketler Paket Merkezinde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik RoHS uyumlu

Paket içeriği

• DS620slim ana ünitesi x 1
• Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1
• AC güç adaptörü x 1
• AC güç kablosu x 1
• RJ-45 LAN kablosu x 2 

Opsiyonel aksesuarlar

• D3NS1866L-4G
• VisualStation VS360HD, VS960HD
• Gözetleme Cihazı Lisans Paketi
• Synology MailPlus Lisans Paketi
• Virtual DSM Lisans Paketi

Garanti 2 yıl7

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En yeni bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

1. Performans değerleri ortam, kullanım ve yapılandırmaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
2. DS620slim, 4K videoyu 1080p veya altına dönüştürebilir. Eşzamanlı video kod dönüştürme kanallarının azami sayısı video kodlayıcı, çözünürlük, bit hızı ve FPS'ye 

bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
3. Synology C2 bulut yedeklemesini Hyper Backup'ta hedefiniz olarak seçtiğinizde Synology C2 Backup ayrı olarak satın alınır. Synology C2 Backup, her bir Synology 

Hesabı için tek seferlik 30 günlük ücretsiz deneme sunar.
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4. exFAT Access Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.
5. Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından çekilen anlık görüntüleri içerir. Bu paketlerin kullanılabilirliği 

modele göre değişir.
6. Presto File Server Lisansı Paket Merkezinde ayrı olarak satın alınır.
7. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için https://www.synology.com/company/legal/

warranty adresini ziyaret edin.

Genel Merkez
Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884
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