
NVR ONTWIKKELD VOOR 
DIEPE VIDEOANALYSE OP 
LOCATIE

Synology Deep Learning NVR 

DVA3219 is geoptimaliseerd voor 

intelligente videoanalyse en privé-

surveillanceoplossingen. DVA3219 

ondersteunt tot 32 kanalen met 

camerastreams en kan 4 real-time 

videoanalysetaken uitvoeren waardoor 

de detectienauwkeurigheid aanzienlijk 

wordt versterkt. Synology DVA3219 wordt 

ondersteund met de Synology 3 jaar 

beperkte garantie1. 

Deep Learning NVR

DVA3219

Highlight

• Quad-core, 2.1 GHz CPU met AES-NI-ondersteuning en 

4GB DDR4-geheugen, uitbreidbaar tot 32 GB2

• NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti voor intelligente diepe 

videoanalyseoptimalisering3

• Vier ingebouwde 1GbE-poorten (RJ-45) met failover- en 

Link Aggregation-ondersteuning

• Uitbreidbaar tot 14 schijven met twee Synology DX517-

uitbreidingseenheden4

• Geïntegreerd met diverse en geavanceerde 

algoritmes voor nauwkeurige detectieresultaten en 

geminimaliseerde interferentie.

• Server-side videoanalyse op locatie zonder 

privacykwesties

• Compatibel met meer dan 7100 cameramodellen van 

meer dan 100 bekende merken

• API gereed voor integratie van derden voor naadloze 

communicatie tussen verschillende toepassingen

• Inclusief 8 apparaatlicenties voor de instelling van 

camera's, I/O-modules, toegangscontrollers en 

transactieapparaten
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Krachtige en intelligente NVR-oplossing

Synology Deep Learning NVR DVA3219 is geoptimaliseerd voor 
intelligente videoanalyse en verbeterd uw reactietijd in het geval kan 
kritieke situaties. De geautomatiseerde videosurveillance helpt uw 
eigendommen te beveiligen en voorkomt lacunes in beveiliging door de 
detectie van personen en objecten in doelgebieden.

DVA3219 is uitgerust met een quad-core processor, 4GB memory 
(uitbreidbaar tot 32 GB2), en vier Gigabit LAN-poorten met failover 
en Link Aggregation-ondersteuning. Voor meer opslagcapaciteit kan 
het apparaat eenvoudig worden uitgebreid tot 14 schijven met twee 
uitbreidingseenheden DX5174

Server-Side videoanalyse op locatie

De DVA3219 is uitgerust met een NVIDIA® GeForce® videokaart3 en biedt 
server-side deep learning videoanalyses om vier real-time analysetaken 
gelijktijdig uit te voeren waardoor de detectienauwkeurigheid aanzienlijk 
wordt verbeterd.

• Privacy: Lokale videoanalyse zonder vertrouwens- en 
privacykwesties.

• Passend maken: Eenvoudige integratie met bestaande surveillance, 
compatibel met duizenden cameramodellen.

• Real-time: Beveiligingsoperators kunnen onmiddellijk actie 
ondernemen bij ontvangst van real-time meldingen wanneer 
verdachte gebeurtenissen of objecten worden gedetecteerd.

• Eenmalige kosten: Videoanalyse-tools met complete functies, 
zonder terugkerende kosten voor toekomstige software-updates.

Nauwkeurige detectieresultaten

Geïntegreerde intelligente algoritmes beschermen uw kostbare 
eigendommen. Let alleen op dat wat daadwerkelijk belangrijk is en laat 
de DVA3219 de rest in het oog houden. 

• Optimalisering van bedrijfsbeheer: De informatie over 
mensenstroom en menigtedensiteit kan voor marketingdoeleinden 
worden gebruikt om bedrijfsbeslissingen en beheer te optimaliseren.

• Perimeterbescherming: Proactieve beveiliging die uw 
eigendommen beschermt tegen inbraak en interferentie 
minimaliseren.

• Anomaliedetectie: Real-time proactieve detectie en bewaking van 
voorgedefinieerde gebieden.

Beschermer van uw privé-eigendommen

Het betrouwbare en intuïtieve Surveillance Station levert 
intelligente bewakings- en videobeheerstools om uw 
waardevolle eigendommen te beschermen.

Diepe bewegingsdetectie

Laat u niet afleiden en filter zwaaiende bomen, regen, sneeuw 
en lichtweerkaatsing.
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Verenigd surveillanceplatform

DVA3219 is de combinatie van videoanalyses, camerabeheer en een 
soliede opslagapparaat. Het levert een betrouwbare en robuuste 
IP-surveillanceoplossing voor de bescherming van uw waardevolle 
eigendommen.

• Ruime compatibiliteit: Compatibel met meer dan 7100 
cameramodellen van meer dan 100 bekende merken. Flexibiliteit die 
in uw bestaande configuratie past. 

• Intuïtieve werking: Aansluiten, gemakkelijk uw camera vinden en 
verschillende functies in Surveillance Station gebruiken.

• Ontvang meldingen wanneer nodig: Blijf op de hoogte via 
webbrowsers, pc-clients en mobiele apparaten.

• Integratiegereed: API-document gereed voor integratie door derden 
voor naadloze communicatie tussen verschillende toepassingen en 
apparaten. 

• Gestroomlijnd onderhoud: Geïntegreerde hardware en software 
surveillance-oplossing die vanuit een enkel ondersteuningscontact 
tijd en inspanningen bespaart. 

Draait op Synology DiskStation Manager (DSM)

Synology DiskStation Manager (DSM) is een webgebaseerd 
besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor Synology NVR-
apparaten. Met een intuïtieve multitasking gebruikerinterface biedt DSM 
een desktopachtige ervaring om uw Synology NVR sneller te verkennen 
en beter te beheren.

Met het ingebouwde Package Center kunt u speciaal ontworpen en 
veelzijdige pakketten downloaden en installeren, zoals bestandsback-up, 
virtualisatie, productiviteit, beveiliging en hulptoepassingen.

Met alle ingebouwde en toegevoegde functies biedt DSM u een complete 
en verregaande controle over uw DVA3219 voor maximale productiviteit 
en om het meeste rendement te halen uit uw digitale assets. Dit kan 
allemaal in enkele muiskliks.

Controle en meldingen onderweg

U kunt met DS cam surveillancevideofeeds bekijken, op elk 
moment snapshots maken, met PTZ-bediening inzoomen 
en de camerapositie aanpassen, bladeren door opgenomen 
gebeurtenissen en onmiddellijk meldingen ontvangen.
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Voorzijde Achterzijde

Technische eigenschappen 
Hardware 

CPU Intel Atom C3538 quad-core 2.1GHz

Hardwarecoderingsengine Ja (AES-NI)

GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti3

Geheugen 4 GB DDR4 non-ECC SO-DIMM1 (uitbreidbaar tot 32 GB met 16GB ECC SO-DIMM x 2)

Compatibel schijftype 4 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)

Uitneembare schijf Ja

Externe poort
• 3 USB 3.0-poorten
• 2 eSATA-poorten
• 1 x COM (voor POS -systeemverbinding)

Afmetingen (HxBxD) 166 x 250 x 237 mm

Gewicht 4,92 kg

LAN 4 x Gigabit (RJ-45)

Wake on LAN/WAN Ja

Programmeerbaar in-/
uitschakelen Ja

Systeemventilator 1 (120 x 120 x 25 mm)

AC-voedingsspanning 100V tot 240V AC

Voedingsfrequentie 50 tot 60 Hz, eenfasig

Bedrijfstemperatuur 0°C tot 40°C

Opslagtemperatuur -20 °C tot 60 °C

Relatieve vochtigheid 5 % tot 95 % RV

Maximum bedrijfshoogte 5.000 m (16.400 ft)

Hardware-overzicht
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1 Schijflade en statusindicator 2 Statusindicatielampje 3 Alarmindicatielampje 4 LAN-ledlampje

5 Aan/uit-knop en indicator 6 USB 3.0-poort 7 Ventilator 8 Voedingspoort

9 Reset-knop 10 COM-poort 11 eSATA-poort 12 1GbE RJ-45-poort
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Algemene DSM-specificaties

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

Bestandssysteem • Intern: Btrfs, ext4
• Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT5

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

Opslagbeheer
• Maximum enkel volume-grootte: 108TB
• Maximum aantal systeemsnapshots: 65.5366

• Maximum aantal interne volumes: 64

SSD cache Lees/schrijfcache-ondersteuning

Bestanden delen mogelijk

• Maximum aantal lokale gebruikersaccounts: 2.048
• Maximum aantal lokale groepen: 256
• Maximum aantal gedeelde mappen: 512
• Maximum aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 1.000

Machtiging Integratie van toegangsbeheerlijst (ACL) voor Windows, toepassingsmachtigingen

Adreslijstservice Windows® AD-integratie: Aanmelden voor domeingebruikers via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP-integratie

Beveiliging Firewall, codering gedeelde map, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, 
Let's Encrypt-ondersteuning, HTTPS (aanpasbare versleutelingssuite) 

Ondersteunde client Windows 7 en 10, Mac OS X®  10.11 en hoger

Ondersteunde browser Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 of hoger, Safari® 10 of hoger; Safari (iOS 10 of hoger), Chrome (Android™ 6.0 
of hoger)

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

ภาษาไทย,

Surveillance Station

Maximum aantal IP-camera's • 32 kanalen (totaal van 960 FPS bij 720p, H.264), inclusief een maximum van 4 real-time diepe videoanalysetaken
• Inclusief 8 gratis cameralicenties; extra camera's vereisen de aankoop van extra licenties

Diepe videoanalyse-functie

• Diepe bewegingsdetectie
• Personentelling
• Geen stilstandzone
• Inbraakdetectie

IP-cameraondersteuning

• Videocodec: MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265 en MxPEG (niet ondersteund door Deep Video Analytics taken)
• Audiocodec: PCM, AAC, AMR, G.711 en G.726
• Fijnafstelling bitsnelheid camera via constante en variabele regeling bitsnelheid
• ONVIF™ 2.6, Profile S-gecertificeerd, Profile G voor geavanceerd opnemen

Liveweergave

• Ondersteuning voor Pan Tilt Zoom (PTZ) met configureerbare PTZ-snelheid
• Camerabediening op scherm: camerazoom, focus, irisaanpassing, automatisch pannen en automatisch objecten volgen
• E-map, Snapshot en Snapshot Editor ondersteund voor onmiddellijke bewerking na het maken van een momentopname
• Instellingen voor videokwaliteit: bitsnelheidsregeling, beeldkwaliteit, resolutie en FPS
• Ondersteuning van joystick voor eenvoudige navigatie
• Waarschuwingspaneel voor een snelle weergave van de meest recent geactiveerde gebeurtenissen
• Aanpasbare layout en ondersteuning voor sequentiële weergave van camera’s

Opname

• Ondersteunde opnamemodi: handmatig, continu, bewegingsdetectie, I/O-alarm, actieregel en aangepast
• Opnameformaten: MP4
• De aangepaste opnamemodus kan als een combinatie van geconditioneerde gebeurtenissen worden geconfigureerd, 

inclusief bewegingsdetectie, geluidsdetectie en alarminput
• Geavanceerde opname op SD-kaart bij bepaalde ondersteunde camera's
• Configureerbare tijd vóór en na opname

Afspelen

• Aan te passen lay-outs voor afspelen op de tijdlijn
• Afspeelknoppen zoals onderbreken, stoppen, vorige opname, volgende opname, vooruitspoelen, vertraagde beweging, 

frame voor frame  
en digitaal in- en uitzoomen

• Ingesloten watermerk voor bewijsintegriteit
• Beeldverbeteringen zoals helderheid, contrast, verzadiging en scherpte (alleen webclient)

Beheer

• Verschillende gebruikersrechten maken en beheren
• Opgenomen video's roteren op aantal opslagdagen of opslaggrootte
• Ondersteuning van gebeurtenisberichten op DS cam via sms, e-mail en mobiele apparaten
• Opslag van opnames op een externe opslag of externe server
• Ingebouwde NTP-server
• Ondersteunde tunnel: MPEG-4, H264 via RTSP over TCP, UDP en HTTP

iOS/Android™-toepassingen Synology LiveCam, DS cam, DS file, DS finder

Ondersteuning voor 
Surveillance desktop client Windows 7 en 10, Mac OS X®  10.11 en hoger
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Milieu en verpakking
Omgevingsveiligheid RoHS-conform

Inhoud van de verpakking

• DVA3219 hoofdeenheid x 1
• Accessoirepakket x 1
• AC-netsnoer x 1
• RJ-45 LAN-kabel x 2
• Snelinstallatiegids x 1

Optionele accessoires

• 4GB DDR4-2666 non-ECC SO-DIMM (D4NESO-2666-4G)
• 16GB DDR4-666 ECC SO-DIMM (D4ECSO-2666-16G)
• Synology Expansion Unit DX5174

• VisualStation VS360HD, VS960HD
• Licentiepakket Surveillance Device

Garantie 3 jaar1

*modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. Ga naar https://www.synology.com/company/legal/warranty voor meer 
informatie.

2. DVA3219 wordt geleverd met 4GB DDR4 non-ECC SO-DIMM en kan tot 32 GB met optionele ECC SO-DIMM worden uitgebreid.
3. Display-output wordt niet ondersteund.
4. DVA3219 biedt ondersteuning voor twee Synology DX517, afzonderlijk verkocht.
5. exFAT Access wordt afzonderlijk verkocht in Package Center.
6. Systeemsnapshots omvatten gemaakte snapshots door iSCSI Manager, Snapshot Replication en Virtual Machine Manager. De beschikbaarheid van deze 

pakketten varieert naargelang het model.



Hoofdzetel
Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

SYNOLOGY INC.

Synology ontwikkelt netwerkverbonden opslag, IP- surveillance-oplossingen en netwerkapparaten die in het cloud-tijdperk de manier waarop gebruikers gegevens 
beheren, surveillance verrichten en netwerk beheren veranderen. Door gebruik te maken van de laatste technologieën, oogt Synology gebruikers te helpen om 
op betrouwbare en voordelige manieren gegevensopslag en back-up te centraliseren, bestanden onderweg te delen, professionele surveillance-oplossingen te 
implementeren en netwerken te beheren. Synology is geëngageerd om producten te leveren met toekomstgerichte functies en de beste klantenservice bieden.

Copyright © 2019 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synologylogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. 
Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen 
aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

DVA3219-2019-NLD-REV002

China

Synology Shanghai

200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. 
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Verenigd Koninkrijk

Synology UK Ltd.

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, 
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Frankrijk

Synology France SARL

102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France 
Tel.: +33 147 176288

Duitsland

Synology GmbH

Grafenberger Allee 295 40237 Düsseldorf 
Deutschland 
Tel.: +49 211 9666 9666

Noord- en Zuid-Amerika

Synology America Corp.

3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, 
WA98006, USA 
Tel.: +1 425 818 1587

Japan

Synology Japan Co., Ltd

4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-0031, Japan


