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Finn opplysningene dine

Synology publiserer mye forskjellig støttedokumentasjon.

I kunnskapsbasen finner du nyttige artikler med hjelp 
ogvanlige spørsmål i tillegg til videoveiledninger som 
deler prosessene inn i enkle trinn.

I Synology-dokumentasjonen finner du 
brukerveiledninger, løsningsveiledninger, brosjyrer og 
hvitbøker. Erfarne brukere og administratorer finner svar 
og veiledning i tekniske administratorveiledninger og 
utviklerveiledninger.

Har du et problem som du ikke finner en løsning på i den 
offisielle dokumentasjonen? Søk i hundrevis av svar fra 
brukere og støttepersonale i Synology Community, eller 
kontakt Synology Support via webskjema, e-post eller 
telefon.

https://www.synology.com/support
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/video
https://www.synology.com/support/documentation
https://www.synology.com/support/documentation?query=&type=userguide&section=All&p=1
https://www.synology.com/support/documentation?query=&type=brochure&section=All&p=1
https://www.synology.com/support/documentation?query=&type=whitepaper&section=All&p=1
https://www.synology.com/support/documentation?query=&type=adminguide&section=All&p=1
https://www.synology.com/support/documentation?query=&type=developerguide&section=All&p=1
https://community.synology.com/
https://www.synology.com/company/contact_us
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Kapittel 1: Introduksjon

Synology DiskStation Manager (DSM) er et intuitivt nettbasert operativsystem for alle 

Synology NAS-enheter og er utviklet for å hjelpe deg med å administrere digitale ressurser på alle 

nettverksplasseringer. Med DSM 7.0 fungerer ikke den nettverkstilkoblede lagringsenheten bare som et 

fildelingssenter i det lokale nettverket – du kan bruke den til å oppnå mer enn du kan forestille deg.

Her er noen av de viktigste funksjonene og funksjonalitetene i DSM:

Deling og synkronisering av filer: Få tilgang til, del og synkroniser de digitale ressursene trygt og 

sikkert på flere enheter, når som helst og uansett hvor du er. 

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting: Bruk de lisensfrie sikkerhetskopiløsningene våre til å 

sikkerhetskopiere og beskytte digitale ressurser på datamaskiner, virtuelle maskiner, skytjenester og NAS 

for å unngå at nedetid kommer i veien for de personlige og forretningsmessige målene dine.

Samarbeid i team: Skap en motiverende teamkultur i din egen private sky, med Synology Office, 

Calendar og Chat for å dekke alle samarbeidsbehov.

Strømming av multimedier: Med et intuitivt nettbasert grensesnitt kan du få tilgang til og samle 

multimedieinnhold i et multimediebibliotek som kan brukes av multimedieprogrammer eller pakker.

Videoovervåking: En komplett overvåkingsløsning med intelligente overvåkings- og 

videoadministrasjonsverktøy som sikrer verdifulle aktiva i bedriften, hjemme og i andre miljøer.

Virtualiseringslager: Strømlinjeformet klargjøring og administrasjon av virtuelle maskiner for å få 

tilgang til lagringsplass via lagringsnettverk, som om plassen som brukes var på en lokal disk, med full 

sertifisering for virtualiseringsmiljøene VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ og 

OpenStack. 

Forbedrede lagrings- og SAN-løsninger

Kapittel 1: Introduksjon



02

Kapittel 1: Introduksjon

Ny Lagringshåndtering med de nye ytelsesoptimaliseringsfunksjonene og bedre beskyttelse 

mot degradering av data. Fibre Channel Protocol(FCP) er nå utformet for SAN-miljøer og gir høy 

tilgjengelighet og kort ventetid for driftskritiske lagringsnettverk.

Avansert LUN-funksjonalitet som støtter VMware VAAI og Windows ODX for økt VM-ytelse og gir rask 

oppretting, gjenoppretting og kloning av øyeblikksbilder.

Et strømlinjeformet administrasjonsgrensesnitt gjør tilkobling og administrering av tillatelser utrolig 

enkelt, selv i store SAN-miljøer.

Støtte for iSCSI og Fibre Channel gjør at Synology-lagringssystemer enkelt kan integreres i mindre 

konfigurasjoner i bedriftsmiljøer.

Sikker identitetsbeskyttelse

Synology Secure SignIn byr på en rekke fleksible påloggingsmetoder (tofaktorautentisering, pålogging 

uten passord og vanlig autentisering), appbasert godkjenning av pålogging, fysiske sikkerhetsnøkler og 

flere alternativer for tofaktorautentisering for å eliminere svake passord og øke NAS-beskyttelsen. Det har 

aldri vært enklere å sikre kontoen din.

Alt-i-ett bildebehandling

Synology Photos har alle verktøyene du trenger for effektiv bildebehandling. Med automatiserte 

verktøy kan du gruppere bildene og videoene dine kronologisk eller i henhold til mappestruktur, angi en 

kategori for å filtrere mediefiler, organisere bilder med album og dele innhold mens du holder minnene 

trygge og sikre med sikre delingskoblinger.

Økt beskyttelse og raskere gjenoppretting

Med de beste programmene våre for sikkerhetskopiering kan du nå beskytte flere enheter, nettbaserte 

tjenester og DSM-programmer. Active Backup øker beskyttelsen med ny agentbasert Linux-

sikkerhetskopiering for fem store distribusjoner.

Beskytt Synology NAS med Hyper Backup for flere DSM-innstillinger og tolv ekstra Synology-

programvarepakker.

Sikker fildeling og samarbeid

Samarbeid sikres av Synology Drives forbedrede sikkerhets- og administrasjonsfunksjoner, som hjelper 

administratorer med å holde oversikt over brukere, tillatelser og data med strengere sikkerhetsfunksjoner. 

Ha kontroll over større implementeringer av Synology Drive Server med den nye Synology Drive-

administratorkonsollen.

Sikre fildeling ved å gi delingstillatelser til bestemte brukere eller grupper. Brukere må angi passord eller 

utløpsdato for å øke sikkerheten under deling av filer.

Vær i forkant av trender og administrer lageret før det når grensen ved hjelp av forbruksberegning for 

Synology Drive Server.
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Utvid lagringen til nettskyen

Du kan nå oppnå økt fleksibilitet med nettskyen i Hybrid Share, en splitter ny hybrid skyløsning for 

enklere fildeling mellom flere steder. Med Synology-kontoen din kan du nå koble NAS til C2 Storage for å 

få hybrid skylagring.

Kombiner fleksibiliteten og skalerbarheten til Synology C2 Storage med hastigheten og kraften til en lokal 

Synology NAS for å få rask og avbrutt filtilgang.

Synkroniser skybehandlede data umiddelbart til flere Synology NAS-enheter og få tilgang til filer som om 

de var lagret lokalt for å redusere lokal lagringsplass, nettverksbruk og kostnader.

Monter en Hybrid Share-mappe på en hvilken som helst Synology NAS-enhet og få umiddelbar tilgang 

til dataene dine på Synology C2 Storage. Du trenger ikke å vente på at en datagjenopprettings- eller 

overføringsprosess fullføres.

Skybasert NAS-overvåking

Overvåk Synology NAS på flere steder med Active Insight som lar deg overvåke ytelse i en samlet 

portal. De egendefinerbare varslingsinnstillingene gjør at du kan oppdage uregelmessigheter og finne 

raske løsninger for å minimere nedetid.

Active Insight varsler deg om hendelser med detaljerte feilsøkingstips når det oppdager 

uregelmessigheter i systemet til en Synology NAS-enhet som du administrerer.

Synology analyserer anonymiserte data fra en tilkoblet Synology NAS-enhet over hele verden for å 

identifisere indikatorer for mulige systemfeil, og vil varsle kundene om enhetene deres er i fare.
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Dette kapitlet gir en oversikt over innledende konfigurering av Synology DiskStation Manager 
(DSM). Følg disse instruksjonene om konfigurering av disker, installasjon av operativsystemet, 

initialisering av lagringsplassen og flere innebygde tjenester for DSM-administrering for å komme i gang 

med Synology NAS.

2.1 Installere disker

Som datalagringsserver trenger Synology NAS minst én 3,5" eller 2,5" disk for å fungere som den skal. 

Se Installasjonsveiledning for maskinvare. via Synologys nedlastingssenter for detaljert 

informasjon om installasjon av disker.

Sikkerhetskopier disker før installasjon

Hvis disken kommer fra en gammel Synology NAS-enhet, følger du instruksjonene i denne artikkelen 

for å gjennomføre datautflytting på disken. Prosedyrene for datautflytting som nevnes i denne artikkelen 

hjelper deg med å beholde mesteparten av dataene dine. Vi anbefaler likevel på det sterkeste å 

sikkerhetskopiere dataene på den opprinnelige Synology NAS-enheten som disker flyttes fra, for å unngå 

at data går tapt ved et uhell.

Hvis disken ikke kommer fra en Synology NAS som inneholder data, må du sikkerhetskopiere data før 

installasjonen, da systemet formaterer disker og sletter alle eksisterende data under installasjonen.

Forstå RAID-typer

Etter at disken er installert må du sette opp en RAID-matrise for å få ekstra sikkerhet og redundans for 

lagringsplassen. I denne delen får du en kort innføring i RAID-teknologien og forskjellen mellom hver 

RAID-rype.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) er en datalagringsteknologi som kombinerer flere 

uavhengige disker til en RAID-matrise for å gi bedre dataredundans og ytelse. I en RAID-matrise lagres 

data på ulike steder på flere disker, for å redusere risikoen for datatap som følge av diskfeil. I tillegg kan 

RAID-oppsettet øke lese- og skriveytelsen fordi data vil bli stripet på diskene i visse RAID-konfigurasjoner.

Ulike RAID-konfigurasjoner gir ulike redundans- og ytelsesnivåer. Her er en oversikt over RAID-typene som 

støttes av Synology NAS:

SHR: Synology Hybrid RAID (SHR) er et automatisert RAID-administrasjonssystem som er utviklet av 

Kapittel 2: Hurtigveiledning

https://www.synology.com/support/download
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_migrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later
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Synology. SHR gir feiltoleranse når det er mer enn to disker. Det anbefales for uerfarne brukere, fordi det 

automatisk distribuerer disker for å få best mulig utbytte av lagringsplassen.

Grunnleggende: Grunnleggende konfigurasjon består av bare én disk, og gir derfor ingen feiltoleranse 

eller økt ytelse.

JBOD: JBOD-konfigurasjonen (Just a Bunch of Disks) kombinerer alle disker til én stabel med disker. Hver 

JBOD-disk betraktes som et eget og individuelt volum, slik at det blir enklere å administrere datalageret. 

JBOD-konfigurasjonen gir ingen feiltoleranse eller økt ytelse.

RAID 0:  I motsetning til JBOD, kombinerer RAID 0 to eller flere disker og behandler dem som en enhet. 

I RAID 0 er data delt inn i blokker og fordelt på flere disker, noe som øker lese- og skrivehastigheten fordi 

flere disker er lagt til.

RAID 1:  RAID 1 krever minst to disker. I RAID 1 speiles data på alle disker. Siden de samme dataene finnes 

på alle diskene i matrisen, bestemmes matrisens kapasitet av den minste diskens volum. Dette er det 

tryggeste alternativet for å beskytte viktige data, men skriveytelsen og kapasiteten er relativt begrenset.

RAID 5:  RAID 5 krever minst tre disker, og en av diskene brukes til feiltoleranse. RAID 5 striper datablokker 

på flere disker og distribuerer redundansinformasjon, kalt paritet, til alle disker i matrisen. Hvis én disk 

svikter, kan de tapte dataene rekonstrueres med pariteten som finnes på resten av diskene.

RAID 6:  RAID 6 krever minst fire disker. RAID 6 har dobbel distribuert paritet, og derfor bedre 

dataredundans enn RAID 5. RAID 6 må imidlertid skrive to paritetsblokker på alle diskene, noe som gjør at 

skriveytelsen er tregere enn RAID 5.

RAID 10:  RAID 10 krever minst fire disker. Diskene må være jevne, fordi de kombineres til grupper med 

to og to disker som data stripes og avspeiles på. RAID 10 har ytelsen til RAID 0 og databeskyttelsesnivået 

til RAID 1.

RAID F1: RAID F1 krever minst tre disker. Akkurat som RAID 5, implementerer RAID F1 striping av 

datablokker og distribuerer paritetsdata til alle diskene. Den eneste forskjellen er at en av diskene vil ha 

mer paritetsinformasjon, slik at den eldes raskere, noe som forhindrer at alle diskene når endt levetid 

samtidig. RAID F1 anbefales for matriser som kun bruker flash.

Merknader:

• RAID F1 og SHR er kun tilgjengelig på visse modeller. Sjekk spesifikasjonene for hver modell for 
detaljert informasjon.

2.2 Kom i gang med DSM

I denne delen får du en veiledning om hvordan du installerer DSM for første gang fra en nettleser eller 

Synologys mobilapp.
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Installere DSM med Web Assistant

Synology NAS leveres med et innebygget verktøy kalt Web Assistant, som hjelper deg med å laste ned 

den siste versjonen av DSM fra Internett og installere den på Synology NAS. Følg trinnene nedenfor for å 

bruke Web Assistant:

1. Slå på Synology NAS.

2. Åpne en nettleser på en datamaskin i samme nettverk som Synology NAS-enheten, og gå til «find.
synology.com». Statusen til NAS skal være Ikke installert.

3. Velg Synology NAS-enheten og klikk på Koble til på Web Assistant.

4. Klikk på Installer for å starte installasjonsprosessen og følg instruksjonene på skjermen.

Merknader:

• Både Synology NAS og datamaskinen din må være på det samme lokale nettverket.

• Vi foreslår å bruke Chrome eller Firefox til DSM-installasjon.

• Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett av Synology NAS og DSM, kan du se 
installasjonsveiledningen for maskinvare for Synology NAS-modellene dine i Synologys 
nedlastingssenter.

Installere DSM med DS finder

Du kan også installere DS finder (App Store/Google Play Store) på mobilenheten din for å installere 

DSM som vist nedenfor:

1. Slå på Synology NAS.

http://find.synology.com
http://find.synology.com
http://www.synology.com/support/download
https://apps.apple.com/app/ds-finder/id429865523
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.DSfinder
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2. Koble mobilenheten din til det lokale nettverket der Synology NAS er, og kjør DS finder.

3. Trykk på KONFIGURER NY NAS-ENHET for å starte installasjonsprosessen.

4. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere tilkoblingen mellom mobilenheten din og Synology 

NAS, og trykk på SØK. DS finder vil søke etter Synology NAS-enheten din. Statusen til NAS skal være 

Ikke installert.

5. Velg Synology NAS-enheten din og trykk på INSTALLER for å starte installasjonsprosessen, og følg 

instruksjonene på skjermen.

Merknader:

• La oss bruke Android 10 som eksempel i dette kapitlet. De faktiske trinnene kan variere mellom 
operativsystemversjoner og enheter.

• Både Synology NAS og mobilenheten må være på det samme lokale nettverket.

• DS finder kan bare kjøre på Android- og iOS-enheter.

• DS finder støtter installasjon av DSM på de fleste Synology NAS-modeller (unntatt stativmonterte 
modeller og skrivebordsmodeller i FS/XS-serien).

2.3 Registrere deg for en Synology-konto

Som eier av Synology NAS skal du ha en Synology-konto som gir deg tilgang til Synologys nettbaserte 

tjenester og lar deg administrere kundeinformasjonen din. En Synology-konto skiller seg fra DSM-
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brukerkontoer fordi Synology-kontoen kan brukes til å administrere faktureringsinformasjon, 

registrerte Synology-produkter, forespørsler om teknisk støtte og Synologys nettbaserte tjenester (f.eks. 

QuickConnect, DDNS og Synology C2). Se denne artikkelen for mer informasjon om forskjellene 

mellom Synology-kontoer og DSM-brukerkontoer.

Registrer deg for en Synology-konto og bind Synology NAS under installasjon av DSM eller ved å følge 

trinnene nedenfor:

1. Gå til dette nettstedet.

2. Fyll ut skjemaet og klikk på Neste. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å opprette en 

Synology-konto.

3. Gå til e-postboksen du registrerer deg med, og klikk på e-posten som heter Synology-konto – 

registrering (sendt fra noreply@synologynotification.com) for å få verifikasjonskoden.

4. Skriv inn verifikasjonskoden og klikk på Neste.

5. Sjekk vilkårene og retningslinjene for personvern. Klikk på Send.

6. Gå til Kontrollpanel > Synology-konto og klikk på Logg på eller registrer en Synology-
konto.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/Differences_between_Synology_Account_and_DSM_user_account
https://account.synology.com/register
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7. I vinduet som åpnes skriver du inn påloggingsdetaljene for Synology-kontoen din og klikker på Logg 
på.

8. Du har nå registrert deg for en Synology-konto, og bundet NAS til den.

2.4 Navigere på DSM-skrivebordet

Etter at du har installert DSM på Synology NAS, kan du logge på DSM ved hjelp av DSM-brukerkontoen du 

la til under den første installasjonen. Følg trinnene nedenfor for å logge på via en nettleser:

1. Kontroller at datamaskinen din og Synology NAS er tilkoblet det samme lokale nettverket.

2. Åpne en nettleser på datamaskinen din og angi ett av følgende i adresselinjen:

• find.synology.com: Angi denne nettadressen bare hvis datamaskinen din og Synology NAS er 

tilkoblet det samme lokale nettverket.

• IP-adresse for NAS:5000: Hvis IP-adressen til Synology NAS-enheten er «192.168.48.14», skriver du 

«192.168.48.14:5000». IP-adressen avhenger av innstillingene som gjøres under første konfigurering.

3. Skriv inn brukernavnet ditt og klikk på høyrepilen.

4. Skriv inn passordet ditt og klikk på høyrepilen igjen for å logge på.
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DSM-skrivebord

Etter pålogging kan du se DSM-skrivebordet, der vinduet med programmer og pakker vises. Du kan også 

opprette skrivebordssnarveier til programmer du bruker ofte.

Oppgavelinje
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Oppgavelinjen finner du øverst på skjermen og inneholder følgende elementer:

1. Vis skrivebord: Lukk alle åpne programmer og pakker.

2. Main Menu: Klikk på ikonet for å vise og åpne programmer og tilleggspakker. Du kan også klikke og 

dra for å opprette skrivebordsnarveier.

3. Åpne programmer: Viser programmer og pakker som er startet for øyeblikket. Du kan høyreklikke 

og feste programmer eller pakker til oppgavelinjen for hurtigere fremtidig tilgang.

4. Opplastingskø: Vises når du begynner å laste opp filer til Synology NAS. Klikk på ikonet for se flere 

detaljer, for eksempel fremdrift og opplastingshastighet.

5. Eksterne enheter: Vises når en ekstern enhet (f.eks. en USB-flash-enhet) er tilkoblet Synology NAS-

enheten din.

6. Varslinger: Viser varslinger, som feil, statusoppdateringer og varslinger om pakkeinstallering.

7. Alternativer: Klikk på menyen for å slå av, starte om eller logge av fra Synology NAS. Du kan også 

velge Personlig fra menyen for å endre de personlige kontoinnstillingene dine.

8. Widgeter: Vis eller skjul widgeter. Widgeter er som standard plassert på høyre side av DSM-

skrivebordet og viser forskjellige typer systeminformasjon, for eksempel lagring, systemtilstand osv.

9. Søk: Finn bestemte programmer, pakker eller DSM Hjelp-artikler raskt.

Hovedmeny

Du finner en liste over programmer og pakker som er installert på Synology NAS her. Åpne Main Menu 

og klikk og dra et program eller en pakke til siden for å opprette en skrivebordssnarvei.

Slå av, starte om, logge av og personlige innstillinger
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Klikk på menyen Alternativer (personikonet øverst til høyre) for å slå av, starte om eller logge av 

Synology NAS.

I tillegg kan du velge alternativet Personlig fra nedtrekksmenyen for å administrere kontoinnstillinger 

som passord, visningsspråk, påloggingsmetode og visningspreferanser. Følgende gir deg en oversikt over 

faner under dette alternativet:

• Konto: Rediger kontoinnstillinger, aktiver avanserte påloggingsmetoder og vis nylige 

påloggingsaktiviteter for DSM-kontoen din (se denne artikkelen for mer informasjon).

• Visningspreferanser: Rediger formatet for dato og klokkeslett samt hvordan skrivebordet ser ut (se 

denne artikkelen for mer informasjon).

• E-postlevering: Legg til e-postkontoene dine i denne fanen. Disse e-postkontoene brukes i følgende 

scenarier (se denne artikkelen for mer informasjon):

• Levere filer lagret i File Station som vedlegg.

• Sende e-poster med hendelseinvitasjoner via Synology Calendar.

• Sende e-postvarsler når filer deles med andre via Synology Drive.

• Kvote: Se kvoten din på alle volum som er stilt inn av administratorkontoen, så vel som kapasiteten du 

har brukt på hvert volum. På modeller med Btrfs-støtte kan du også se kvote- og kapasitetsbruk for hver 

delte mappe.

• Andre: Tilpasse andre personlige kontoalternativer (se denne artikkelen for mer informasjon).

2.5 Sjekke regionale alternativer

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/MainMenu/account?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/MainMenu/displaypreference?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/MainMenu/emailaccount?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/MainMenu/others?version=7
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I Kontrollpanel > Regionale alternativer kan du konfigurere følgende regionale innstillinger:

• Tidspunkt: Angi innstillinger for systemtid på DSM. Du kan sjekke gjeldende klokkeslett, angi serverens 

dato og tid manuelt eller automatisk ved hjelp av en nettverkstidsserver (se denne artikkelen for mer 

informasjon).

• Språk: Angi språk for visning, varsler og kodesider (se denne artikkelen for mer informasjon).

• NTP-tjeneste: Sett opp Synology NAS som en nettverkstidsserver for å synkronisere klokkeslettet med 

andre enheter over nettverket. Vær oppmerksom på at NTP-tjenesten trengs for Surveillance Station og 

en høy tilgjengelighet-klynge. NTP-tjenesten kan derfor ikke deaktiveres hvis du har installert og startet 

Surveillance Station eller Synology High Availability på Synology NAS.

2.6 Angi QuickConnect ID

QuickConnect lar klientprogrammer koble seg til din Synology NAS via Internett uten å sette opp regler for 

viderekobling av porter. Det kan jobbe med Synology-utviklede pakker som Audio Station, Video Station, 

Download Station, Surveillance Station, Synology Photos, File Station, Note Station, CMS, Synology Drive 

og mobilapper. Du kan enten angi QuickConnect ID under installasjon av DSM, eller aktivere tjenesten ved 

å følge trinnene nedenfor:

1. Gå til Kontrollpanel > Ekstern tilgang > QuickConnect.

2. Merk av for Aktiver QuickConnect.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_time?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_language?version=7
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3. Hvis du ikke har logget på Synology-kontoen, åpnes et påloggingsvindu. Angi den eksisterende 

Synology-kontoinformasjonen eller opprett en ny konto i vinduet.

4. Angi en ny QuickConnect ID.

5. Klikk på Bruk.

Merknader:

• En egendefinert QuickConnect ID kan bare inneholde engelske bokstaver, tall og bindestreker (-). 
Den må starte med en bokstav og kan ikke ende med en bindestrek.

• Se denne artikkelen for mer informasjon om QuickConnect.

2.7 Konfigurere lagringsområde

I denne delen får du en veiledning gjennom trinnene for oppretting av et lagringsutvalg ved hjelp av den 

innebygde pakken, Lagringshåndtering.

Forstå lagringsutvalg og volumer

Når du starter Lagringshåndtering for første gang, hjelper veiviseren for oppretting av lager 

deg med å opprette og konfigurere lagringsutvalg og volumer. Et lagringsutvalg er en lagringsenhet 

bestående av flere disker. Et volum er en lagringsplass opprettet i et lagringsutvalg. Du må opprette minst 

ett volum for å lagre data på Synology NAS.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_quickconnect?version=7
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Opprette lagringsutvalg og volumer

1. Start Lagringshåndtering i Main Menu. Veiviseren for oppretting av lager vises for å hjelpe deg 

gjennom trinnene nedenfor.

2. Velg en RAID-type for å beskytte lagringsplassen. Noen RAID-typer er tilgjengelige på visse modeller, 

avhengig av antall diskluker. Hvis du vil vite hvilken RAID-type som egner seg for lagringsutvalget ditt, 

kan du se delen Forstå RAID-typer eller denne artikkelen.

3. Legg til disker som skal være i lagringsutvalget.

4. Tildel volumets kapasitet.

5. Velg et filsystem. Vi anbefaler Btrfs på grunn av databeskyttelsesfunksjonene. Se denne artikkelen 

for informasjon om forskjellene mellom Btrfs og ext4.

Filsystem Beskrivelse

Btrfs
Støtter ulike databeskyttelsesfunksjoner som øyeblikksbilder, 
replikeringer, tidsspesifikke gjenopprettingspunkter og kontroll av 
dataintegritet.

ext4
Er svært kompatibelt med Linux-operativsystemer. Det har færre 
maskinvarekrav enn Btrfs.

6. Bekreft innstillingene. Systemet kjører prosessen for oppretting og optimalisering av lagringsplassen 

automatisk i bakgrunnen.

2.8 Opprette en delt mappe og begynne å dele filer

Når du konfigurerer en delt mappe, kan du bruke Synology NAS som et praktisk og sikkert fildelingssenter. 

Denne delen forklarer rollen til delte mapper på DSM og gir deg instruksjoner i filadministrasjon ved hjelp 

av File Station og DS file.

Forstå delte mapper

En delt mappe er en hjemmekatalog der du kan lagre og administrere filer og undermapper. Du må ha 

minst én delt mappe for å lagre filer på Synology NAS. Data som lagres i delte mapper kan holdes private 

eller deles med spesifikke brukere eller brukergrupper basert på egendefinerbare tilganger. Noen pakker 

eller tjenester krever en egen delt mappe for å fungere. Tabellen nedenfor viser de delte mappene som 

opprettes automatisk når visse programmer, tjenester eller pakker installeres eller aktiveres.

Navn Beskrivelse

ActiveBackupforBusiness

Mappen ActiveBackupforBusiness opprettes når Active Backup 
for Business installeres. Den brukes til å lagre sikkerhetskopierte 
data, og inneholder database- og konfigurasjonsfiler når en 
sikkerhetskopioppgave opprettes.

chat
Mappen Chat opprettes når Synology Chat Server installeres. Den 
inneholder vedlegg fra pakken, inkludert opplastede filer, URL-
miniatyrbilder og profilbilder.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_what_is_raid
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/Which_file_system_should_I_use_to_create_a_volume
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docker
Mappen docker opprettes når Docker installeres. Den brukes til å 
lagre standard monteringsbane for en beholder.

home
Mappen home opprettes når brukerhjem-tjenesten aktiveres. Den gir 
et privat sted der hver bruker kan lagre data.

homes

Mappen homes opprettes når brukerhjem-tjenesten aktiveres. 
Den inneholder hjemmemappene til alle brukere. Bare 
systemadministratoren har tilgang til og kan administrere alle 
brukeres home-mapper.

MailPlus
Mappen MailPlus opprettes når Synology MailPlus Server er satt opp. 
Den inneholder domenedata, spamrapporter, karanteneinnstillinger 
osv.

music

Mappen music opprettes når Audio Station eller Media Server 
installeres. Den brukes til å lagre musikk du ønsker å spille med Audio 
Station eller strømme til andre DMA-enheter ved hjelp av Media 
Server.

NetBackup
Mappen NetBackup opprettes når rsync-tjenesten aktiveres. Den 
brukes til å sikkerhetskopiere data for rsync-kontoer.

photo
Mappen bilde blir opprettet når medieserveren blir installert, eller når 
du aktiverer delt område i Synology Photos.

overvåking
Mappen surveillance opprettes når Surveillance Station installeres. 
Den brukes til å lagre Surveillance Station-opptak.

usbshare
Mappen usbshare[number] opprettes når du kobler en USB-disk til 
en USB-port på Synology NAS.

video

Mappen video opprettes når Video Station eller Media Server 
installeres. Det er standardmappen som brukes til å laste opp videoer 
til Video Station eller strømme videoer til andre DMA-enheter ved 
hjelp av Media Server.

web
Mappen web opprettes når Web Station installeres. Den inneholder 
filer for vertstjenester for nettsteder.

web_packages
Mappen web_packages opprettes når Web Station installeres. Den 
inneholder filer for installerte tredjepartspakker (f.eks. phpMyAdmin).

Sette opp og fjerne en delt mappe

Dersom du er en bruker som tilhører administrators-gruppen, kan du opprette delte mapper og gi 

brukere tilgangsrettigheter til mappene. Du kan også slette alle delte mapper som du selv har opprettet.

• Gå til Kontrollpanel > Delt mappe for å sette opp en delt mappe. Klikk på Opprett og følg 

veiviseren for oppretting av delt mappe for å konfigurere innstillingene for den delte mappen. 

Se denne artikkelen for detaljert informasjon.

• Gå til Kontrollpanel > Delt mappe for å fjerne en delt mappe. Velg den delte mappen du vil slette, 

og klikk på Slett.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_create?version=7
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Merknader:

• Hvis du sletter en delt mappe, slettes også alle data og øyeblikksbilder fra mappen. Dersom du 
trenger dataene, må du sikkerhetskopiere dem før sletting.

Administrere filer via File Station

File Station er et innebygd verktøy for filadministrasjon på DSM. File Station har et sentralisert grensesnitt 

der du kan få tilgang til og administrere filer og mapper med nettlesere, i tillegg til å gi andre brukere 

tilgang til filer basert på tillatelsene du angir. Denne delen gir deg en veiledning gjennom trinnene for 

filadministrasjon via File Station.

Justere innstillingene for File Station

Start File Station og klikk på Innstillinger. Du kan utføre følgende handlinger her:

• Konfigurere generelle innstillinger.

• Montere delte mapper, virtuelle disker, servere og skytjenesten.

• Gi bestemte brukere tillatelse til å dele filkoblinger eller be om tilgang til filer.

• Angi hastighetsgrense for filoverføring via File Station.

• Aktivere konvertering av HTML-filer til ren tekst av sikkerhetsmessige årsaker.

Søke etter filer eller mapper

I File Station kan du bruke vanlig søk og avansert søk for å møte ulike krav:

• Du kan gjøre et vanlig søk ved å klikke på mappen der de ønskede filene eller mappene er plassert. Skriv 

inn et søkeord i feltet Søk.

• Du kan gjøre et avansert søk ved å gå til mappen der de ønskede filene eller mappene er plassert. Klikk 

på forstørrelsesglass-ikonet ved siden av feltet Søk for å vise den avanserte søkemenyen, der du kan 

sette opp flere søkebetingelser for å avgrense søkeresultatene.
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Merknader:

• For hurtigere søk anbefales det at du indekser innholdet i delte mapper. Se denne artikkelen for 
detaljerte instruksjoner.

Administrere filer og mapper

Velg en fil eller mappe og klikk på Handling, eller høyreklikk på den for å utføre følgende handlinger:

• Slik sender du en fil som e-postvedlegg: Høyreklikk en fil og velg Send som e-postvedlegg. Du 

kan sende og dele filer direkte som e-postvedlegg i File Station når du har satt opp innstillingene for 

e-postlevering i vinduet Personlig.

• Slik viser eller roterer du bilder: Dobbeltklikk på et bilde for å åpne det i et visningsvindu der du kan vise 

og rotere bilder.

• Slik redigerer du tilganger: Høyreklikk på en fil eller mappe og velg Egenskaper. Du kan redigere 

tilganger på fanen Tillatelse.

• Slik genererer du fildelingskoblinger: Høyreklikk på en fil eller mappe og velg Del. Det blir automatisk 

generert en delt kobling. Du kan også angi gyldighetsperioder eller aktivere sikker deling.

Administrere filer via DS file

DS file er en app som er tilgjengelig på Android- og iOS-enheter, som gjør at du får tilgang til og kan 

administrere filer lagret på Synology NAS. Med DS file kan du bla gjennom bilder, se videoer og sjekke 

arbeidsdokumenter mens du er på farten. Denne delen leder deg gjennom prosessen med å installere og 

bruke DS file.

Installere og logge på DS file
1. Installer DS file på mobilenheten din.

2. Angi følgende informasjon på påloggingssiden:

• Adresse eller QuickConnect ID: Dette kan enten være en intern eller ekstern IP-adresse, DDNS-

vertsnavn eller Synology QuickConnect ID. Du må aktivere QuickConnect i Kontrollpanel før du 

kan logge på med QuickConnect ID. Se delen Angi QuickConnect ID for detaljert informasjon.

• Konto og Passord

• HTTPS: Aktiver HTTPS-tilkobling hvis du ønsker sikker pålogging med HTTPS. Vær oppmerksom på 

at avspilling av multimedieinnhold over HTTPS krever viderekobling av porter og et gyldig SSL/TLS-

sertifikat. Se denne artikkelen for detaljert informasjon.

Administrere filer og mapper

Du kan utføre generell filadministrasjon ved å trykke på Flere alternativer-ikonet øverst til høyre eller 

-ikonet ved siden av en fil eller mappe.

• Slik går du frem for å kopiere, slette, laste ned, dele, gi nytt navn til, komprimere, pakke ut eller åpne et 

element: Hold inne Flere alternativer-ikonet for å velge handlingen du vil utføre.

• Slik legger du til en mappe: Gå inn i den overordnede mappen, trykk på Flere alternativer-ikonet og 

velg Legg til > Opprett mappe.

• Slik laster du opp et element: Bla gjennom til den delte målmappen. Trykk på Flere alternativer-

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/SynoFinder/universalsearch_index?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/Why_can_t_I_play_videos_over_HTTPS
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ikonet, velg Legg til > Last opp og velg filene du vil laste opp. Du kan gå til siden Oppgaver for å 

vise fremdriften for opplastingen.

• Slik fester du en fil: Du kan feste filer fra Synology NAS til den lokale mobilenheten din. Trykk på -ikonet 

ved siden av en fil og velg Fest. Når du har festet en fil, kan du få tilgang til den på Frakoblede filer > 

Festede filer.

• Slik synkroniserer du en festet fil: Du kan gjøre så lokale festede filer forblir synkroniserte med kildefiler. 

Trykk på -ikonet ved siden av en fil og velg Synkroniser for å synkronisere med det samme. Oppdater 

Festede filer-siden for å synkronisere alle festede filer. Alle filer synkroniseres ved neste innlogging på 

DS file.

• Slik legger du til en-mappe i Mine favoritter: Trykk på -ikonet ved siden av en mappe og velg Legg 
til i Mine favoritter.

• Slik arkiverer du et element: Trykk på -ikonet ved siden av en mappe og velg Legg til i arkiv. DS file 

tillater filkomprimering for å spare lagringsplass på Synology NAS, og har passordkonfigurasjoner for å 

beskytte filer med sensitiv informasjon.

2.9 Installere tilleggspakker

I pakkesenteret finner du en rekke Synology-utviklede pakker og tredjepartspakker som er kompatible 

med Synology NAS.

I denne delen får du en veiledning i bruk av pakkesenteret.

Installere pakker i pakkesenteret

1. Start Pakkesenter.

2. Gå til siden Alle pakker for å se tilgjengelige pakker.

3. Finn pakken du vil installere og klikk på Installer. (For pakker som ikke er gratis klikker du på kjøp for 

å kjøpe med et betalingskort, eller på Prøv for å bruke prøveversjonen for evaluering.)

4. Når pakken er installert, skal du kunne se den i Main Menu.

Installere pakker fra nedlastingssenteret

1. Gå til Synologys nedlastingssenter.

2. Velg modellen din fra nedtrekksmenyene.

3. Gå til fanen Pakker i søkeresultatene og last ned den ønskede pakken som en .spk-fil.

4. Start Pakkesenter.

5. Klikk på Manuell installasjon-knappen ved siden av søkelinjen.

6. Klikk på Bla gjennom for å laste opp .spk-filen.

7. Følg veiviseren for å installere den nye pakken.

I tillegg til installasjonen av pakken, kan du konfigurere pakkerelaterte innstillinger, inkludert automatiske 

https://www.synology.com/support/download
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oppdateringer og pakkekilder, i Pakkesenter. Se denne artikkelen for mer informasjon om de 

avanserte innstillingene i pakkesenteret.

2.10 Opprette lokale brukere og grupper

Du kan gi familiemedlemmer eller forretningsforbindelser tilgang til Synology NAS ved å opprette 

brukerkontoer for dem. For å gjøre det enklere å administrere, kan du opprette grupper for å kategorisere 

brukere og administrere dem sammen. I denne delen får du veiledning i hvordan du oppretter brukere og 

grupper i kontrollpanelet.

Opprette en bruker

1. Gå til Kontrollpanel > Bruker og gruppe > Bruker.

2. Klikk på Opprett for å starte veiviseren for oppretting av bruker.

3. På siden Angi brukerinformasjon angir du følgende brukerinformasjon:

• Navn

• Beskrivelse (valgfritt)

• E-post (valgfritt): Angi brukerens e-postadresse. Systemvarslinger, som meldinger om tilbakestilling 

av passord, sendes til adressen som spesifiseres her.

• Passord

• Bekreft passord

4. På den samme siden konfigurerer du følgende avanserte innstillinger som skal gjelde for brukeren:

• Send en e-post med varsel til den nylig opprettede brukeren: Du kan aktivere 

e-postvarslinger i Kontrollpanel > Varsling > E-post for å tillate at systemet sender 

e-poster. Hvis du ikke har satt opp varslingsinnstillinger enda, vises en dialogboks som tar deg til 

konfigurasjonssiden når du merker av i denne ruten. Se delen Administrere varslinger for mer 

informasjon om varslingsinnstillinger.

• Vis brukerpassord i e-postvarsling

• Forby brukeren å endre kontopassord

• Passord er alltid gyldig: Du vil ikke se dette alternativet hvis ikke Utløpstid for passord er 

aktivert i fanen Avansert. Dette alternativet gjør at denne brukerens passord alltid er gyldig og at 

reglene for Utløpstid for passord ikke vil gjelde for denne brukeren.

5. På siden Bli med i grupper spesifiserer du gruppene som den nye brukeren skal tilhøre. 

Standardgruppene er administrators, http og brukere. Se delen Opprette en gruppe for 

informasjon om tilpasning av grupper.

6. På siden Tilordne tillatelser til delte mapper velger du hvilke delte mapper brukeren skal 

ha tilgang til. Når brukertillatelser er i konflikt med gruppetillatelser, er rettighetsprioriteten som 

følger: Ingen tilgang > Lese/skrive > Skrivebeskyttet. Kolonnen Forhåndsvisning viser 

tilgangsrettighetene som vil tre i kraft.

7. På siden Tildel brukerkvote angir du maksimal mengde med plass som brukeren kan bruke for 

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/PkgManApp/PackageCenter_desc?version=7
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hvert volum / hver delte mappe. Angi en verdi og velg tildelingsenhet i feltet Brukerkvote.

8. På siden Tilordne programtillatelser kan du kontrollere hvilke servere brukeren skal ha tilgang 

til. Når brukertillatelser er i konflikt med gruppetillatelser, prioriteres tillatelsen Avslå alltid fremfor 

tillatelsen Tillat.

9. På siden Angi hastighetsgrense for bruker kan du aktivere hastighetsgrense for forskjellige 

tjenester (f.eks. File Station, FTP, rsync osv.) for å begrense mengden båndbredde som brukes av 

brukeren når den overfører filer. For hver tjeneste kan du velge ett av følgende alternativer:

• Bruk gruppeinnstillinger: Hvis brukeren tilhører flere grupper, prioriteres gruppen med en 

høyere hastighetsgrense fremfor de andre.

• Angi hastighetsgrense: Spesifiser hastighetsgrenser for opplasting og nedlasting i feltene til 

høyre.

• Avanserte innstillinger: To egendefinerte hastighetsgrenser og gruppegrenser kan brukes for 

brukeren, i henhold til planen du velger. Du kan endre innstillingene for hastighetsgrense og angi 

planen i vinduet som vises.

10. På siden Bekreft innstillingene sjekker du og bekrefter sammendraget over innstillinger.

11. Klikk på Ferdig for å fullføre innstillingene.

Opprette en gruppe

1. Gå til Kontrollpanel > Bruker og gruppe > Gruppe.

2. Klikk på Opprett for å starte veiviseren for oppretting av gruppe.

3. På siden Angi gruppeinformasjon angir du et gruppenavn.

4. På siden Velg medlemmer legger du til målbrukere i gruppen.

5. På siden Tilordne tillatelser til delte mapper angir du gruppemedlemmenes tillatelser for hver 

delte mappe.

6. På siden Tilordne gruppekvote kan du aktivere brukskvoter for hver tjeneste for å ha kontroll over 

hvor mye lagringsplass som kan brukes av hvert gruppemedlem.

7. På siden Tilordne programtillatelser kan du kontrollere hvilke tjenester gruppemedlemmene har 

tilgang til.

8. På siden Angi hastighetsgrense for gruppe kan du aktivere hastighetsgrense for forskjellige 

tjenester (f.eks. File Station, FTP, rsync osv.) for å begrense mengden båndbredde som brukes av hvert 

gruppemedlem når de overfører filer. For hver tjeneste kan du velge ett av følgende alternativer:

• Angi hastighetsgrense: Spesifiser hastighetsgrenser for opplasting og nedlasting i feltene til 

høyre.

• Avanserte innstillinger: To egendefinerte hastighetsgrenser og «ingen grenser» kan brukes 

i henhold til planen du velger. Du kan endre innstillingene for hastighetsgrense og angi planen i 

vinduet som vises.

9. På siden Bekreft innstillingene sjekker du og bekrefter sammendraget over innstillinger.

10. Klikk på Ferdig for å fullføre innstillingene.
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2.11 Administrere varslingsinnstillinger

Du kan angi at Synology NAS skal sende varslinger automatisk når bestemte hendelser eller feil inntreffer. 

Varslingsmetodene som kan brukes inkluderer e-post, SMS og push-varslinger. I denne delen får du en 

rask veiledning i hvordan du setter opp levering av varslinger. Gå til Kontrollpanel > Varsling.

1. Gå til fanene E-post, SMS eller Push-tjeneste for å angi informasjonen som kreves. Se følgende 

informasjon om hvordan du fyller ut informasjonen:

• E-post

• SMS

• Push-tjeneste

2. Gå til fanen Regler og konfigurer følgende innstillinger:

• Hendelsestyper: Velg hendelser som fører til at systemet sender varslingsmeldinger, og spesifiser 

medier for levering for hver valgte hendelse.

• Meldingsinnhold: Hver hendelse har sin egen standard varslingsmelding. Du kan også tilpasse 

meldingsinnholdet ved å velge en hendelse og klikke på Rediger melding.

Merknader:

• Du kan gå til Regionale alternativer for å endre varslingsspråk.

2.12 Styrke sikkerheten

Når Synology NAS-enheten er koblet til Internett, er det ekstremt viktig å sikre systemet. I denne delen får 

du se fire metoder for å styrke sikkerheten til DSM.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_notification_email?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_notification_sms?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_notification_pushservice?version=7
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Aktiver brannmuren

1. Gå til Kontrollpanel > Sikkerhet > Brannmur.

2. Velg Aktiver brannmur og klikk på Bruk. Den standard brannmurprofilen brukes for DSM. Se 

denne artikkelen for detaljerte instruksjoner om tilpasning av brannmurprofiler.

Bruk Security Advisor

Security Advisor er et innebygd program som skanner Synology NAS, sjekker DSM-innstillingene dine 

og gir råd om hvordan du kan ta tak i svake sikkerhetspunkter. Sørg for at Synology NAS er sikret ved å 

følge trinnene nedenfor:

Skann Synology NAS umiddelbart
1. Gå til Security Advisor > Oversikt.

2. Klikk på Skann.

3. Fiks de svake sikkerhetspunktene basert på skanneresultatene.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_security_firewall?version=7
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Sett opp en automatisk skannetidsplan
1. Gå til Security Advisor > Avansert.

2. Velg Aktiver regelmessig skannetidsplan under delen Skannetidsplan. Velg tidspunktet for 

kjøring av skann fra nedtrekksmenyene.

3. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.

Se artiklene under Security Advisor for mer informasjon.

Beskytt kontoen din med tofaktorautentisering

Tofaktorautentisering gir deg økt sikkerhet for DSM-kontoen. Når dette alternativet er aktivert, må du angi 

en autentiseringskode til engangsbruk i tillegg til passordet når du logger på DSM. Koden kan fremskaffes 

med autentiseringsapper (f.eks. Synology Secure SignIn og Google Authenticator) som er installert på 

mobilenheten din.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/SecurityScan/securityscan_desc?version=7
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Følg trinnene nedenfor for å aktivere tofaktorautentisering på kontoen din:

• Gå til Personlig > Konto og klikke på Tofaktorautentisering for å starte installasjonsveiviseren. 

Angi passordet ditt for å fortsette.

• Hvis Secure SignIn Service allerede er aktivert i Kontrollpanel > Sikkerhet > Konto, 

velger du blant enten Godkjenn pålogging, fysisk sikkerhetsnøkkel eller OTP for det andre 

påloggingstrinnet.

• Hvis Secure SignIn Service ikke er aktivert, er OTP det eneste tilgjengelige alternativet for det 

andre påloggingstrinnet.

Se denne artikkelen for mer informasjon om tofaktorautentisering.

Aktiver Automatisk blokkering, Kontobeskyttelse og DoS-beskyttelse

Du kan sikre DSM med disse tre mekanismene: Automatisk blokkering, Kontobeskyttelse og DoS-

beskyttelse.

Blokker uautorisert tilgang automatisk
1. Gå til Kontrollpanel > Sikkerhet > Beskyttelse > Automatisk blokkering.

2. Merk av for Aktiver automatisk blokkering.

3. Angi en verdi i feltet Påloggingsforsøk og en verdi i feltet Innenfor (minutter). En IP-adresse blir 

blokkert når den overskrider antall mislykkede påloggingsforsøk innenfor den spesifiserte varigheten.

4. Merk av Aktiver utløpsdato for blokkering og angi en verdi i feltet Opphev blokkering etter 
(dager) for å låse opp en blokkert IP-adresse etter et angitt antall dager.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/SecureSignIn/2factor_authentication?version=7
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5. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.

Aktiver kontobeskyttelse for å hindre påloggingsangrep
1. Gå til Kontrollpanel > Sikkerhet > Konto > Kontobeskyttelse.

2. Merk av for Aktiver kontobeskyttelse.

3. Angi en verdi i feltet Påloggingsforsøk og en verdi i feltet Innenfor (minutter). En ikke klarert 

klient blir blokkert når den overskrider antall mislykkede påloggingsforsøk innenfor den spesifiserte 

varigheten.

4. For uklarerte klienter angir du en verdi i feltet Avbryt kontobeskyttelse (minutter senere). 

Kontobeskyttelse blir avbrutt etter den definerte varigheten.

5. For klarerte klienter angir du en verdi i feltet Opphev blokkering (minutter senere). 

Kontobeskyttelse blir avbrutt etter den definerte varigheten.

6. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.
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Beskyttelse mot DoS-angrep

Et DoS-angrep (Denial-of-Service) er et skadelig forsøk på å gjøre nettverkstjenester utilgjengelige ved å 

forstyrre tjenestens funksjonalitet. Følg trinnene nedenfor for å unngå denne typen nettangrep:

1. Gå til Kontrollpanel > Sikkerhet > Beskyttelse > Tjenestenektbeskyttelse (DoS).

2. Merk av for Aktiver DoS-beskyttelse og klikk på Bruk.

Se denne artikkelen for mer informasjon om Automatisk blokkering, Kontobeskyttelse og DoS-

beskyttelse.

2.13 Hold DSM oppdatert

Synology gir ut DSM-oppdateringer fra tid til annen. Oppdateringene kan omfatte nye funksjoner, 

funksjons- og ytelsesforbedringer. I denne delen får du en veiledning i konfigurering av DSM-

oppdateringer.

Kjøre en manuell DSM-oppdatering

1. Gå til Synologys nedlastingssenter.

2. Velg modellen din fra de to nedtrekksmenyene.

3. Gå til fanen Operativsystem i søkeresultatene og last ned en oppdateringsfil.

4. Gå til DSM > Kontrollpanel > Oppdater og gjenopprett > DSM-oppdatering.

5. Klikk på Manuell DSM-oppdatering.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_security_protection?version=7
https://www.synology.com/support/download
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6. I vinduet som åpnes klikker du på Bla gjennom for å laste opp filen.

7. Klikk på OK og vent mens filen lastes opp.

8. Etter at du har lest gjennom informasjonen om oppdateringen og merket av for å bekrefte, klikker du 

på Oppdater.

9. Klikk på Ja i boksen for bekreftelse. Installasjonen kan ta 20 til 40 minutter. Ikke slå av systemet mens 

oppdateringen pågår.

10. Systemet vil starte alle tjenester og pakker på nytt når oppdateringen er ferdig.

Merknader:

• Etter en DSM-oppdatering kan du ikke nedgradere til tidligere versjoner.

• Tilgjengelige oppdateringer og de nyeste versjonene kan variere avhengig av DSM-konfigureringene 
dine.

Sette opp automatisk DSM-oppdatering

1. Gå til DSM > Kontrollpanel > Oppdater og gjenopprett > DSM-oppdatering.

2. Klikk på Oppdateringsinnstillinger.

3. I vinduet som vises kan du konfigurere følgende innstillinger for å sjekke etter DSM-utgivelser via 

Synologys nedlastingssenter.

• Installer viktige oppdateringer automatisk hvis de reparerer kritiske 
sikkerhetsproblemer og feil (anbefales): Tillat at systemet installer viktige DSM-oppdateringer 

automatisk. Vi anbefaler å aktivere dette alternativet for å sørge for at systemet alltid er beskyttet.

• Installer den nyeste oppdateringen automatisk: Tillat at systemet installerer nye DSM-

oppdateringer automatisk når systemkontrollen finner nye tilgjengelige oppdateringer.

• Varsle meg og la meg avgjøre om jeg vil installere den nye oppdateringen: Få systemet til 

å varsle deg med skrivebordsvarsler når det finnes en ny DSM-oppdatering. Du kan velge om du vil laste 

https://www.synology.com/support/download
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ned oppdateringen etter at du har fått varslingen.

• Kontroller tidsplan: Bestem når systemet skal se etter tilgjengelige oppdateringer. Spesifiser 

tidspunkt for kontroll fra nedtrekksmenyene.

Merknader:

• En automatisk oppdatering gjelder for mindre oppdateringer, ikke for de store. Generelt sett 
består mindre oppdateringer av feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer, mens de store 
oppdateringene inkluderer helt nye funksjoner og ytelsesforbedringer i tillegg til feilrettinger 
og sikkerhetsoppdateringer, mens viktige oppdateringer inneholder feilretting av kritiske 
sikkerhetsproblemer og feil. Se denne artikkelen for mer informasjon om viktige oppdateringer.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_dsmupdate?version=7
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Kapittel 3: Konto og rettigheter

3.1 Konto og rettigheter

Du kan opprette brukerkontoer for å dele DSM-tilgang med andre, og du kan sette opp brukergrupper for 

å forenkle administreringen av kontoer og tillatelser.

Tilordne tilgang til delte mapper, programtillatelser, lagringskvoter eller hastighetsgrenser for hver bruker. 

Gi tilgangsrettigheter til hver bruker og gruppe.

Med administrativ delegering kan du tilordne administrering til brukere eller grupper som ikke har 

administratorrettigheter. Oppgavespesifikke brukere med administrerende brukerkontoer, delte mapper 

eller systemtjenester, eller tilordning av systemovervåking.

Delegering av administrative oppgaver hjelper deg med å fordele IT-arbeidsbyrden, i tillegg til at kolleger 

kan ta over oppgavene dine når du er borte.

Innstillinger relatert til konto og rettigheter kan konfigureres i Kontrollpanel > Bruker og gruppe. Se 

den trinnvise veiledningen i delen Hurtigveiledning for mer informasjon om hvordan du oppretter og 

administrerer brukere og grupper. Se artiklene under Bruker og Gruppe for mer detaljert informasjon.

Mer informasjon

• Videoveiledning: Slik administrerer du brukerrettigheter på Synology NAS

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_user_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_group_desc?version=7
https://www.youtube.com/watch?v=_yecPU8ffEE
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3.2 Katalogklienter

I Kontrollpanel > Domene/LDAP kan du knytte Synology NAS til en eksisterende katalogtjeneste som 

Microsoft Active Directory, Synology Directory Server eller JumpCloud LDAP. Som en katalogklient kan du 

administrere katalogbrukernes tilganger til delte mapper, hjemmemapper og DSM-tjenester.

Du kan også bruke Synology NAS som en Single Sign-On (SSO)-klient. Når Synology NAS fungerer som 

en SSO-klient, må brukerne kun angi brukernavn og passord en gang for å få tilgang til alt av Synology-

tjenester og -enheter.

Du kan bruke Synology NAS som en SSO-klient uavhengig av om du knytter den til en katalogtjeneste.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du knytter Synology NAS til en katalogtjeneste.

Mer informasjon

• Hvordan kan jeg implementere en SSO-løsning på Synology NAS med Azure AD 
Domene Services?

3.3 Synology Directory Server

Med Synology Directory Server kan du administrere domenekontoer og ressurser via Samba. Den støtter 

vanlig brukte Windows Active Directory-tjenester:

• Klassifisere objekter som organisasjonsenheter (OU-er)

• Bruke gruppepraksis for administrering av enheter

• Bruke Kerberos for autentisering

• Tilknytte til diverse klientenheter

Med Synology Directory Server kan du trygt lagre en katalogdatabase, administrere brukerkontoer og 

distribuere enheter basert på organisasjonens struktur.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp et domene via Synology Directory 

Server.

Mer informasjon

• Hvordan distribuerer jeg roamingprofiler for brukere av Synology Directory Server?

• Hvordan monterer jeg nettverksdisker for brukere av Synology Directory Server?

• Hvordan konfigurerer jeg gruppepraksiser for Synology Directory Server?

• Hvorfor er det «sysvol»- og «netlogon»-mapper?

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_directory_service_join?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_join_NAS_to_Azure_AD_Domain
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_join_NAS_to_Azure_AD_Domain
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DirectoryServerForWindowsDomain/synologydirectoryserver_setup_wizard?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_Assign_a_Home_Directory_to_Synology_Directory_Server_Users
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/How_to_mount_a_network_drive_for_Synology_Directory_Server_users
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_install_RSAT_to_set_up_group_policies_for_Synology_Directory_Server
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/Why_are_there_sysvol_netlogn_folders


32

Kapittel 3: Konto og rettigheter

3.4 LDAP Server

Kjør en kontoautentiseringstjeneste med LDAP Server. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er 

en protokoll med støtte for flere plattformer som brukes til å konsolidere og styre tilgang til sentralt lagret 

kataloginformasjon over IP-nettverk. 

Ulike lister med brukere i organisasjonen din kan slås sammen til én LDAP-katalog for å redusere antall 

databaser du må administrere. 

Når LDAP Server er satt opp, kan du gjøre følgende:

• Bygge en server med leverandør-til-kunde-arkitektur.

• Spesifisere tilkoblingsinnstillinger for å begrense tilgangen til anonyme, ikke krypterte eller inaktive 

klienter.

• Opprette og organisere brukere og grupper etter behovene dine.

• Tilpasse påloggings- og passordinnstillinger for å sikre kontoer.

• Sikkerhetskopiere og gjenopprette LDAP-databasen og pakkeinnstillinger-

• Bruke Synology NAS som en identitetsleverandør for Google Workspace-domener.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp LDAP Server.

Mer informasjon

• Slik tilknytter du Mac/Linux-klientdatamaskiner til Synology LDAP-katalogtjenesten

• Hvordan kan jeg synkronisere Synologys LDAP Server med Google Workspace via 
Google Cloud Directory Sync?

3.5 SSO Server

Hvis du brukere flere programmer på Synology NAS, lønner det seg å sette opp Single Sign-On ved å laste 

ned Synology SSO Server. Integrering av nettprogrammer muliggjør tilgang til apper med ett sett med 

brukerinformasjon. Både du og brukerne kan dra nytte av bekvemmeligheten og hastigheten det gir:

• Brukere trenger bare å husket ett sett med brukerinformasjon, og trenger ikke å logge på ulike apper 

hver for seg.

• Du kan sentralisere programbehandlingen uten å ta vare på ulike sett med brukerinformasjon for 

samme bruker i databasene dine.

• Den minimerte databasen reduserer påloggingsproblemer.

Vær oppmerksom på at SSO Server trenger et domene eller en LDAP-tjeneste for å fungere. 
Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp en SSO Server.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DirectoryServer/ldap_server?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_join_Mac_Linux_client_computers_to_LDAP_Server
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_sync_LDAP_data_on_Synology_NAS_to_Google_Apps_with_Google_Apps_Directory_Sync
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_sync_LDAP_data_on_Synology_NAS_to_Google_Apps_with_Google_Apps_Directory_Sync
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/SSOServer/sso_server_desc
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3.6 RADIUS Server

RADIUS Server er en tilleggspakke som tilbyr sentralisert autentisering, godkjenning og regnskapsføring 

(AAA) for kablede og trådløse nettverk via protokollen Remote Authentication Dial-In User Service 

(RADIUS). Med RADIUS Server kan du gjøre følgende:

• Fleksibelt distribuere trådløse rutere, VPN Server og nettverkssvitsjer med støtte for RADIUS på 

nettverket ditt.

• Forene sikkerhetsprosessene for ulike tilkoblingstyper.

• Velge mellom ulike autentiseringsmetoder (f.eks., PAP, MS-CHAP, PEAP, EAP-MSCHAPv2 eller EAP-TTLS).

• Importere eksisterende lokale brukerlister for DSM, domener eller LDAP.

• Konfigurere detaljerte restriksjoner for brukere og grupper.

• Holde oversikt over tilgangsstatus med detaljerte rapporter.

Se denne artikkelen for mer informasjon om RADIUS Server.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/RadiusServer/rad_desc?version=7
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4.1 Lagringshåndtering

Med Lagringshåndtering kan du organisere lagringsenheter på Synology NAS, overvåke bruk av 

lagringsplass og sjekke tilstanden til alle disker.

Viktige termer:

Før du bruker Lagringshåndtering, kan det være lurt å gjøre deg kjent med følgende 

termer:

• Lagringsutvalg:

• Kombiner en eller flere disker til én lagringsenhet som kalles et lagringsutvalg. Et lagringsutvalg 
kan konfigureres til å beskyttes med en datalagringsteknologi kjent som Redundant Array of 
Independent Disks (RAID).

• RAID:

• RAID er en datalagringsteknologi som samler flere fysiske disker til en eller flere logiske enheter for å 
gi bedre feiltoleranse og ytelse samt økt lagringskapasitet. 

• RAID-typene som støttes varierer avhengig av Synology NAS-modellen din. Se denne artikkelen 
og produktspesifikasjonene for Synology NAS-enheten din for mer informasjon.

• Volum:

• Volumer opprettes i tillegg til lagringsutvalg for å skape det grunnleggende lagringsområdet på 
Synology NAS-enheten. Alle delte mapper, dokumenter og pakkedata lagres her.

Kapittel 4: Lagring og virtualisering

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_what_is_raid?version=7
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Lagringsutvalg og volum

Opprett minst ett lagringsutvalg og ett volum for å begynne å lagre data på Synology NAS-enheten. Se 

instruksjonene i kapittel 2.7 for mer informasjon.

Du kan gå til Lagringshåndtering > Oversikt for å finne viktig informasjon om lagringssystemet, blant 

annet generell systemstatus, volumforbruk, diskinformasjon og planlagte oppgaver.

Vis og administrer alle lagringsutvalg og volumer på Lagringshåndtering > Lagring. Handlingene 

som er tilgjengelige her avhenger av Synology NAS-modell og konfigurasjoner: 

• Endre RAID-typen til et lagringsutvalg uten å miste eksisterende data.

• Konvertere et lagringsutvalg fra støtte for enkeltvolum til støtte for flere volumer.

• Legge til eller erstatte disker for å utvide kapasiteten til et lagringsutvalg og volum.

• Aktivere SSD TRIM for å optimalisere ytelsen til et lagringsutvalg for kun SSD.

• Kjøre eller planlegge dataskrubbing på et lagringsutvalg for å opprettholde datakonsekvens.

• Defragmentering av filsystem for å forbedre et volums ytelse for filtilgang.

Mer informasjon

• Se artiklene under  Lagringsutvalg  og Volum for mer informasjon.

Hot Spare

Hot Spare-disker er reservedisker som lar Synology NAS reparere degraderte lagringsutvalg automatisk. 

Du kan tilordne Hot Spare-disker på Lagringshåndtering > Lagring > Hot Spare for å beskytte 

lagringsutvalg med en toleranse for diskfeil for en eller flere disker. 

Når en disk krasjer og forårsaker at et lagringsutvalg degraderes, erstatter Hot Spare-disken den krasjede 

disken slik at lagringsutvalget kan gjenopprettes. Se denne artikkelen for mer informasjon.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/volume?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/hotspare?version=7
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Merknader:

Vær oppmerksom på følgende krav og begrensninger:

• RAID-typen for lagringsutvalget må ha en feiltoleranse på én eller flere disker (dvs. at RAID 1, RAID 5, 
RAID 6, RAID 10, RAID F1 og SHR må ha minst to disker).

• Kapasiteten til Hot Spare-disken må være lik eller større enn kapasiteten til den minste disken i et 
RAID 1-, RAID 5-, RAID 6-, RAID 10- eller RAID F1-lagringsutvalg.

• Kapasiteten til Hot Spare-disken må være lik eller større enn kapasiteten til den største disken i et 
SHR-lagringsutvalg.

• HDD-er og SSD-er kan begge kun tilordnes som Hot Spare-disker i lagringsutvalg med samme 
disktype. Det er bare Hot Spare SSD-er som kan beskytte SSD-lagringsutvalg, og kun HDD-er som kan 
beskytte HDD-utvalg.

SSD-hurtigbuffer

SSD-hurtigbufferen er en kostnadseffektiv måte å forbedre ytelsen til HDD-matriser. Det forbedrer tilfeldig 

tilgang ved å lagre brukte data på SSD-ene på en SSD-hurtigbuffer montert på et volum eller LUN. Vær 

oppmerksom på at denne funksjonen kun er tilgjengelig på bestemte modeller. Se denne artikkelen 

for å finne ut hvilke Synology NAS-modeller som støtter denne funksjonen.

Det finnes to typer SSD-hurtigbuffer:

• En skrivebeskyttet buffer bruker en eller flere SSD-er til å lagre ofte leste data og øke ytelsen for 

tilfeldig lesing. Ingen data går tapt ved SSD-svikt fordi denne hurtigbuffermodusen bare lagrer kopier av 

data fra volumet.

• En Lese-skrivebuffer bruker minst to SSD-er for å opprette en feiltolerant hurtigbuffer. Lese-/

skrivebufferen skriver først data til SSD-ene for å forbedre den tilfeldige lese-/skriveytelsen og gi raskere 

tilgang til data.

Begge typene eller modiene av SSD-hurtigbufferen kan bestå av opptil seks SSD-er og må bestå av samme 

typer disker. Se denne artikkelen for mer informasjon om kravene og hvordan du setter opp en SSD-

buffer.

Hvis du er usikker på hva som er den beste størrelsen på en SSD-hurtigbuffer, anbefaler vi på det sterkeste 

å kjøre en analyse i Lagringshåndtering > Lagring > SSD Cache Advisor først.

SSD Cache Advisor analyserer de nåværende databruksmønstrene dine og anbefaler en størrelse på SSD-

hurtigbufferen som passer for det valgte volumet. La den innledende analysen kjøre i minst syv dager for 

oppnå mest mulig nøyaktige resultater. 

Se denne artikkelen for mer informasjon om SSD Cache Advisor.

Mer informasjon

Det kan være lurt å lese følgende relaterte artikler for mer informasjon:

• Viktige hensyn når du oppretter SSD-hurtigbufferen

• Ofte stilte spørsmål om å bruke Synology SSD cache

• Hva er minste anbefalte størrelse for SSD-hurtigbufferen min?

HDD/SSD

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/Which_Synology_NAS_models_support_SSD_cache
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/ssd_cache_create?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/ssd_cache_advisor?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_are_Some_Considerations_for_Creating_SSD_Cache
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/Frequently_asked_questions_about_using_Synology_SSD_cache
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_is_the_Minimum_Size_I_Should_Consider_for_SSD_Cache
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Sjekk tilstanden til diskene dine og følg opp med handlinger i Lagringshåndtering > HDD/SSD. Du 

kan gjøre følgende, avhengig av lagringsoppsettet og Synology NAS-modellen:

• Sjekke informasjon om diskenes tilstand, inkludert plassering, tilordningsstatus for lagringsutvalg, 

tilstandsstatus, temperatur, serienummer og fastvareversjon.

• Planlegge og kjøre S.M.A.R.T.-tester for å undersøke diskenes status.

• Tilordne disker for å opprette, administrere eller reparere et lagringsutvalg eller en SSD-hurtigbuffer.

• Aktivere varslinger om beregnet SSD-levetid og be om en advarsel når en SSDs beregnede levetid når 

en bestemt verdi.

• Aktivere støtte for skrivebuffer for å øke systemytelsen til Synology NAS.

Mer informasjon

• Se denne artikkelen for mer informasjon om HDD/SSD-siden.

4.2 Lagringsutvidelse

Du kan pare Synology NAS med flere utvidelsesenheter eller eksterne enheter for å skalere lagringsplassen.

Utvidelsesenheter

Skaler Synology NAS med en utvidelsesenheter for å øke den samlede lagringsplassen eller bruke 

utvidelsesenhetsserveren som en plassering for sikkerhetskopier. Utvidelsesenheter er utformet 

for å jobbe automatisk så snart de kobles til en Synology NAS, og er en sømløs måte å oppgradere 

lagringsplassen på. 

Du kan opprette og administrere lagringsområder som går på tvers av den primære Synology NAS-

enheten og tilkoblede utvidelsesenheter. Vi anbefaler imidlertid å ha hvert lagringsområde på én enhet 

for å få best mulig ytelse.

Mer informasjon

• Besøk denne siden for mer informasjon om Synologys utvidelsesenheter.

• Hvis du allerede har en utvidelsesenhet, kan du se denne løsningsveiledningen for tips til beste 
praksis.

Eksterne enheter

Administrer eksterne enheter (f.eks. SD-kort eller USB-enheter) koblet til Synology NAS-enheten din 

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/disk?version=7
https://www.synology.com/products/expansion
https://www.synology.com/support/documentation?query=&type=whitepaper&section=DSM&p=1
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i Kontrollpanel > Eksterne enheter. Tilkoblede eksterne enheter vises som delte mapper opprettet 

på systemet, som lar deg bruke diskkapasiteten på dem.

Hvis du installerer en USB Copy-pakke, kan du kopiere filer mellom Synology NAS og ekstern 

lagringsenheter på flere måter. Synology NAS gjenkjenner kun visse filsystemer over USB: Btrfs, ext3, ext4, 

FAT32, exFAT, HFS Plus og NTFS. Eksterne disker med andre filsystemer må formateres før de brukes. Se 

denne artikkelen for mer informasjon.

Hvis du vil ha tilgang til data lagret på exFAT-filsystemer, kan du installere exFAT Access-pakken på 

Synology NAS. Se denne artikkelen for mer informasjon om exFAT-pakken, og denne artikkelen for 

kompatible modeller.

4.3 Lagringsanalysator

Med Lagringsanalysator kan du overvåke de generelle brukstrendene på Synology NAS. Opprett 

rapportoppgaver for å få detaljerte rapporter om volumforbruk som hjelper deg med å administrere 

systemet og optimalisere innstillingene dine. Se artiklene under Lagringsanalysator for mer 

informasjon.

4.4 SAN Manager og Storage Console

Bruk Synology NAS som et utvidet lagringsområde for datamaskiner med SAN Manager. Du kan dele en 

del av et volum for å opprette LUN-er og koble dem til ved hjelp av nettverk for lagringsområder (SAN). 

Synology NAS leverer sertifisert lagring for VMware®, Microsoft® og andre virtualiseringsplattformer. 

Oppnå mer effektiv administrering ved å installere Synology Storage Console for VMware og Windows for 

å administrere lagringssystemene rett i hypervisoren. 

• Velg mellom iSCSI og Fibre Channel som protokoll for å bruke din egen SAN-lagring. Bruk av Fibre 

Channel krever en egnet svitsj og adapter.

• Bruk LUN-er med tykk klargjøring og tynn klargjøring som datalagring på blokknivå.

• Beskytt lagring på blokknivå med øyeblikksbilder og replikeringsfunksjoner.

Se artiklene under SAN Manager for å finne ut hvordan du konfigurerer iSCSI- eller Fibre Channel-

tjenester. Se artiklene om Synology Storage Console for VMware og Windows for mer informasjon om 

plugin-moduler.

Mer informasjon

• Se denne veiledningen for instruksjoner om hvordan du installerer Synology Storage Console i 
VMware-miljøet.

4.5 Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager er en komplett hypervisor for Synology NAS. Du kan kjøre virtualiserte Windows- 

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_externaldevice_devicelist?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/Can_I_use_exFAT_external_storage_devices_with_my_Synology_NAS
https://www.synology.com/dsm/packages/exFAT
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/StorageAnalyzer/StorageAnalyzer_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/ScsiTarget/SANManager_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/StorageConsoleforVMware/storageconsoleforvmware?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/StorageConsoleforWindows/storageconsoleforwindows?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Virtualization/How_to_install_Synology_Storage_Console_on_VMware
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eller Linux-tjenester på Synology NAS, og opprette virtuelle forekomster av Virtual DSM.

Klyngearkitekturen gjør at du kan administrere virtuelle maskiner og operasjoner på flere Synology NAS-

enheter fra en og samme portal. Tilordne maskinvareressurser og overfør virtuelle maskiner mellom ulike 

Synology NAS-enheter ved behov. 

Gi de virtuelle maskinene dine økt databeskyttelse med planer for øyeblikksbilde- og 

replikeringsbeskyttelse. I tillegg er det en innebygd høy tilgjengelighet-funksjon som reduserer systemets 

nedetid.

Se artiklene under Virtual Machine Manager for mer informasjon om pakken og funksjonene i den.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Virtualization/VDSM_desc?version=7
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5.1 Delt mappe

Synology tilbyr to typer delte mapper for generelle lagringsformål og filtilgang fra flere steder.

Delt mappe

Den delte mappen er en vanlig katalog for lagring av filer og mapper på Synology NAS. Du må opprette 

minst én delt mappe før du kan lagre data. 

Lagre data i privat delte mapper eller del dem med bestemte brukere eller brukergrupper ved å 

konfigurere egendefinerte tilganger. Du kan også kryptere delte mapper for å få enda et lag med 

beskyttelse.

Se kapittel 2.8 eller artiklene under Delt mappe for informasjon om hvordan du oppretter en delt 

mappe og begynner å dele filer.

Her er noen flere avanserte alternativer for delte mapper:

• Klone delte mapper for å få nesten umiddelbare kopier (kun tilgjengelig å Btrfs-volumer).

• Aktiver Papirkurv-funksjonen i delte mapper for å lagre slettede filer og mapper du ønsker å 

gjenopprette.

• Bruk Nøkkelbehandling til å administrere krypteringsnøkler for delte mapper og dekryptere flere delte 

mapper samtidig.

Mer informasjon

• Jeg får ikke tilgang til en delt mappe på Synology NAS via SMB eller AFP. Hva gjør 
jeg?

Hybrid Share-mappe

Hybrid Share-mappen er skylagringen på Synologys offentlige skyløsning, C2 Storage. Du kan 

montere Hybrid Share-mappen som en slags delt mappe på Synology NAS og koble den interne Synology 

NAS-enheten deres til C2 Storage. Når Hybrid Share-mappen er montert på Synology NAS, kan du se 

alle skybaserte data lokalt og hurtigbufre kun de sist åpnede filene på det lokale området. Hybrid Share-

mappen er en funksjon i Hybrid Share Service, og kan hjelpe deg med å oppnå følgende:

• Filtilgang på flere områder: Montert samme Hybrid Share-mappe på flere Synology NAS-enheter 

for å ha tilgang til sentralt lagrede data.

• Disaster recovery: Monter en Hybrid Share-mappe på en Synology NAS-enhet for å få umiddelbar 
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https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/Why_cant_access_shared_folder
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/Why_cant_access_shared_folder
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tilgang til alle lagrede data, uten tidkrevende gjenoppretting av data, når du overfører til en ny NAS-

enhet eller har problemer med diskfeil.

Dette trenger du for å komme i gang:

• Et Hybrid Share-abonnement

• En Synology NAS-enhet som kjører på versjon 7.0 eller nyere av DSM

• Hybrid Share Service-pakken

• Et Btrfs-volum å montere Hybrid Share-mappen på

• Tilkobling til et eksternt nettverk

Se disse artiklene for mer informasjon.

Kryptering

Synology NAS bruker AES-256-kryptering til å beskytte delte mapper og Hybrid Share-mapper mot 

uautorisert tilgang.

• Delte mapper: Kryptering er valgfritt for delte mapper. Se denne artikkelen for mer informasjon.

• Hybrid Share-mapper: Hybrid Share-mapper krypteres alltid på NAS før overføring til C2 Storage for 

å ivareta dataenes sikkerhet. Du trenger en krypteringsnøkkel for å montere og dekryptere en Hybrid 

Share-mappe. Dataene forblir krypterte, både mens de lastes opp og mens de er lagret på C2 Storage.

Tillatelser

Du kan implementere tillatelsesinnstillinger for Windows Access Control List (ACL) automatisk for 

delte mapper og Hybrid Share-mapper. Dette gjør også at du kan tilpasse tillatelser for enkeltfiler og 

undermapper i Windows ACL.

5.2 Filtjenester

SMB/AFP/NFS

Konfigurer nettverksprotokollene SMB, NFS og AFP på Synology NAS-enheten for å bruke den som et 

fildelingssenter. Administrer filer i delte DSM-mapper fra klientmaskiner som om du brukte lokal lagring.

DSM støtter de vanligste protokollene for å gi sømløs filtilgang fra Windows-, Linux- og Mac-enheter:

• For Windows: SMB/CIFS

• For Mac: AFP, SMB

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_set_up_hybrid_share
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_encrypt_and_decrypt_shared_folders_on_my_Synology_NAS
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• For Linux: NFS, SMB

Hvert operativsystem har en opprinnelig fildelingsprotokoll som gir best mulig ytelse for den aktuelle 

plattformen. SMB støtter alle tre typer operativsystemer, men kan være tregere enn NFS og AFP. Hver 

protokoll har også ulike sikkerhetsimplikasjoner.

Gå til Kontrollpanel > Filtjenester for å aktivere en eller flere fildelingsprotokoller. Se SMB/AFP/NFS for 

mer informasjon.

FTP

FTP er en praktisk måte å dele filer med kjente eller anonyme brukere på. Brukere kan gå inn på en FTP-

server fra datamaskinen ved å bruke nettlesere eller FTP-klienter. Du kan også øke overføringssikkerheten 

med FTP over SSL (FTPS) og SSH FTP (SFPT). 

Se artiklene under FTP for å finne ut hvordan du konfigurerer FTP-tjenesten.

5.3 File Station

File Station er et innebygd filbehandlingsprogram som kan brukes til å få tilgang til og administrere 

filer på en enkel måte. Del filer trygt med egendefinerte tilganger og midlertidige delingskoblinger. 

Det er den sentraliserte plasseringen der du kan vise alle filer, inkludert bilder, sanger og til og med 

sikkerhetskopifiler.

Her er noen flere funksjoner:

• Sentraliser filtilgang ved å montere eksterne mapper og offentlig skylagring til File Station.

• Opprett filforespørsler slik at brukere uten DSM kan laste opp filer til Synology NAS.

• Ha tilgang til filer fra hvor som helst med mobilappen DS file.

Se artiklene under File Station for mer informasjon.

5.4 Synology Drive Server

Med den omfattende filadministrasjons. og samarbeidsløsningen Synology Drive er det enkelt å 

administrere, dele og samarbeide om filer med kolleger. Det er tre komponenter i pakken – Synology 

Drive-administratorkonsoll, Synology Drive og Synology Drive ShareSync.

I adminkonsollen kan administratorer utnevne teammapper, overvåke klienttilkoblinger og administrere 

tjenesteinnstillinger. I Synology Drive-nettportalen kan alle bla gjennom, administrere, dele og 

samarbeide om filer og mapper med kolleger. Synology Drive ShareSync er et program som synkroniserer 

filer i Synology Drive på flere Synology NAS-enheter.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_ftp_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/FileStation/FileBrowser_desc?version=7
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Synology Drive har også et skrivebordsverktøy (Synology Drive Client) og en mobilapp (Synology Drive). 

Disse programmene er tilgjengelige på alle vanlige plattformer.

Du kan oppnå følgende med Synology Drive:

• Lokal sikkerhetskopiering av filer: Synkroniser og sikkerhetskopier filene på klientenheten, 

• Versjonskontroll: Ta vare på opptil 32 versjoner av hver fil. Synology Drives Intelliversioning hjelper 

deg med å beholde de viktigste endringene. 

• Frakoblet tilgang: Fest viktige filer til klientenheten din for å ha tilgang til dem til enhver tid, også når 

klientenheten er frakoblet.

• Utveksling på flere områder: Synkroniser filer og mapper på flere områder for å forenkle lokal 

tilgang og øke samarbeidet om filer på tvers av kontorer. Dette gir også ekstra filredundans.

• Samarbeid i sanntid: Integrering med Synology Office og Synology Chat øker produktiviteten. 

Samarbeid ved hjelp av dokumenter, regneark eller lysbilder, og start diskusjoner mens du jobber. 

Se artiklene under Synology Drive Server for informasjon om hvordan du setter opp.

Mer informasjon

• Lagringsområdet på Synology Drive Server er nesten fullt. Hva gjør jeg?

• Hvordan sikkerhetskopierer jeg data på datamaskinen med Synology Drive Client?

• Hvordan synkroniserer jeg data mellom flere Synology NAS-enheter via Synology 
Drive Server?

5.5 Cloud Sync

Koble Synology NAS til Google Drive, Dropbox og andre offentlige skytjenester for å lage din egen hybrid-

sky. Velg mellom enveis eller toveis synkronisering for å sikkerhetskopiere eller synkronisere data mellom 

den private NAS-skyen og offentlige skyer.

Du kan bruke enveis synkronisering for å sikkerhetskopiere data fra Synology NAS til offentlige skyer, eller 

omvendt. Filendringer på målsiden av synkroniseringen vil ikke påvirke kilden.

Toveis synkronisering holder imidlertid filer på Synology NAS og i den offentlige skyen identiske, og laster 

opp og laster ned endringer automatisk på begge sider.

En mappe kan synkroniseres til mer enn én offentlig sky, eller til flere kontoer på samme sky for å opprette 

flere sikkerhetskopier av filene dine. Du kan velge nøyaktig hvilke filer på Synology NAS eller i den 

offentlige skyen du vil synkronisere, og i hvilken retning.

Du kan beskytte synkroniserte filer med AES-256-kryptering for å forhindre uautorisert tilgang til filer i 

skyen.

Du kan planlegge synkroniseringsoppgaver, sette en grense for trafikk eller begrense bruk av 

systemressurser for å hindre at Cloud Sync påvirker andre programmer eller prosesser.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/SynologyDrive/drive_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_manage_storage_in_Drive
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup/How_to_back_up_data_on_my_computer_using_Drive
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_sync_data_between_multiple_Synology_NAS_via_Synology_Drive
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_sync_data_between_multiple_Synology_NAS_via_Synology_Drive
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Se Cloud Sync for mer informasjon om Cloud Sync.

5.6 WebDAV

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) er en utvidelse av HTTP-protokollen, og kan 

brukes til å administrere filer lagret på eksterne servere. Vanlige klientprogrammer som støtter WebDAV, er 

blant annet Windows Filutforsker, macOS Finder og mange filbehandlingsprogrammer for Linux.

Etter at WebDAV Server er satt opp, kan du montere og få tilgang til delte mapper på enheter med 

Windows, macOS, eller Linux.

WebDAV har følgende fordeler fremfor andre protokoller for filtilgang:

• Gir bedre ytelse enn CIFS/SMB over VPN

• Støtter redigering av filer på klientenheter

• Drar nytte av HTTPS-sikkerhet

Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du aktiverer WebDAV på Synology NAS.

Mer informasjon

• Hvordan får jeg tilgang til filer på Synology NAS med WebDAV?

• Hvordan importerer jeg kalendere fra WebDAV Server til Synology Calendar?

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/CloudSync/cloudsync?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/tutorial/File_Sharing/How_to_migrate_calendar_from_WebDAV_Server_to_Synology_Calendar
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6.1 Active Backup Suite

Sikkerhetskopiløsning for datamaskiner / servere / virtuelle maskiner

Active Backup for Business

Synology NAS kan være sikkerhetskopimål for personlige datamaskiner, fysiske servere, filservere og 

virtuelle maskiner. 

Active Backup for Business er en komplett databeskyttelsesløsning for bedrifter, og kan brukes til å 

enkelt administrere, bruke og overvåke egendefinerte sikkerhetskopioppgaver for flere enheter på ett 

sentralisert sted. Active Backup for Business består av en adminkonsoll og en gjenopprettingsportal. På 

adminkonsollen kan du styre og spore beskyttelse av flere enheter. I gjenopprettingsportalen kan admin-

brukere og sluttbrukere delegert av serverens administrator få tilgang til, bla gjennom, laste ned og 

gjenopprette sikkerhetskopierte data. Gjør sikkerhetskopiering mest mulig effektivt med Active Backup 

for Business, med global deduplisering, datakomprimering og trinnvise sikkerhetskopieringsteknologier. 

Selv når dataene sikkerhetskopieres fra ulike plattformer kan lagringsplassen som brukes av de samme 

sikkerhetskopidataene reduseres kraftig. 

I tillegg tilfredsstiller det ulike IT-behov gjennom flere gjenopprettingsmetoder for sikkerhetskopierte 

enheter, blant annet gjenoppretting av hele enheten og umiddelbar gjenoppretting til virtuelle 

plattformer. Hvis IT-systemet rammes av en form for katastrofe, kan du hente tilbake de sikkerhetskopierte 

dataene på et blunk, slik at du forkorter nedetiden og sikrer at virksomheten kan fortsette.

Active Backup for Business støtter følgende sikkerhetskopienheter:

• Personlig Windows-datamaskin

• Fysisk Windows-server

• Fysisk Linux-server

• Virtuell VMware vSphere-maskin

• Virtuell Microsoft Hyper-V-maskin

• SMB-protokollfilserver

• rsync-protokollfilserver

Se artiklene under Active Backup for Business for informasjon om hvordan du oppretter en 

sikkerhetskopioppgave for hver enhet i Active Backup for Business.
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https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_overview?version=7
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Sikkerhetskopiløsning for SaaS

Active Backup for Microsoft 365

Sikkerhetskopier viktige data på Microsoft-tjenester, inkludert OneDrive for Business, Exchange Online 

og SharePoint Online med Active Backup for Microsoft 365. Brukere av Microsoft 365-abonnementer: 

Business, Enterprise, Education og Exchange Online kan sikkerhetskopiere data på Microsoft-tjenester til 

Synology NAS. 

Active Backup for Microsoft 365 består av en adminkonsoll og en gjenopprettingsportal. Adminkonsollen 

er et sentralisert administrasjonsgrensesnitt, der globale Microsoft 365-administratorer kan opprette 

sikkerhetskopioppgaver, overvåke sikkerhetskopistatus og administrere bruk av lagringsplass. Etter 

at administratorer kjører en sikkerhetskopioppgave i adminkonsollen, kan brukere gjenopprette 

sikkerhetskopidata selv i gjenopprettingsportalen.

Med Active Backup for Microsoft 365 kan du beskytte data på Microsoft 365 for å minimere risikoen for 

datatap og gjenopprette sikkerhetskopidata på en fleksibel måte. Med kontinuerlig sikkerhetskopiering 

kan bedrifter sikkerhetskopiere brukernes tjenester til enhver tid for å holde risikoen for datatap til 

et minimum. Når det er behov for gjenoppretting av data, tilbyr gjenopprettingsportalen pålitelig 

gjenoppretting og eksportering av data. Gjenopprett data enkelt til den opprinnelige plasseringen eller 

last ned data til den lokale enheten på ett og samme sted.

Her er en liste over støttede alternativer for sikkerhetskopiering for hver Microsoft-tjeneste:

• OneDrive for Business: Filer, fildelingstillatelser og tilhørende metadata

• Exchange Online: E-postboksen, inkludert e-poster, mappestruktur, e-postvedlegg, kontakter og 

kalender samt vedlegg for hendelser.

• SharePoint Online: Dokumentbiblioteker og lister lagret i Sites, My Sites og Team Site.

Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du oppretter en sikkerhetskopioppgave i Active 

Backup for Microsoft 365.

Active Backup for Google Workspace

Active Backup for Google Workspace er utformet for å sikkerhetskopiere data lagret i Google Drive, Gmail, 

Google Kontakter og Google Calendar. Active Backup for Google Workspace består av en adminkonsoll 

og en gjenopprettingsportal. Google Workspace-administratorer kan bruke adminkonsollen til å opprette 

sikkerhetskopioppgaver for alle Google Workspace-kontoer. Konsollen er også et sentralisert grensesnitt 

med omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Gjenopprettingsportalen har selvbetjent 

gjenoppretting av sikkerhetskopidata for både administratorer og vanlige brukere.

Med Active Backup for Google Workspace kan du beskytte data på Google Workspace for å minimere 

risikoen for datatap og gjenopprette sikkerhetskopidata på en fleksibel måte. Med kontinuerlig 

sikkerhetskopiering kan bedrifter sikkerhetskopiere brukernes tjenester til enhver tid for å holde risikoen 

for datatap til et minimum. Når det er behov for gjenoppretting av data, tilbyr gjenopprettingsportalen 

pålitelig gjenoppretting og eksportering av data. Gjenopprett data enkelt til den opprinnelige 

plasseringen eller last ned data til den lokale enheten med en og samme gjenopprettingsportal.

Her er en liste over støttede alternativer for sikkerhetskopiering for hver Google Workspace-tjeneste:

• Google Drive: Filer, fildelingstillatelser og tilhørende metadata i Min Disk og delte disker:

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/ActiveBackup-Office365/activebackup_office365?version=7
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• Gmail: E-postbokser, inkludert etiketter og e-postvedlegg.

• Google Kontakter: Kontaktinformasjon.

• Google Calendar: Kalendere, inkludert kalenderhendelser og vedleggene deres.

Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du oppretter en sikkerhetskopioppgave i Active 

Backup for Google Workspace.

6.2 USB Copy

Med USB Copy kan du sikkerhetskopiere data mellom en Synology NAS-enhet og en USB-lagringsenhet 

eller et SD-kort.

For effektivisere lagring kan du konfigurere følgende innstillinger for en kopieringsoppgave for å sikre at 

bare de ønskede dataene utvekslet og at viktige kopiversjoner beholdes:

• Egendefinerte filtre i henhold til filtyper og utvidelser.

• Trinnvise og speilede kopimodi med flere versjoner.

• Versjonsrotasjon for kopimodus med flere versjoner.

Du kan egendefinere en kopieringsoppgave for hver USB-/SD-lagringsenhet. Når en enhet brukt til en 

kopieringsoppgave legges ved i Synology NAS, kan den gjenkjennes for å bruke tidligere innstillinger 

automatisk.

Se denne artikkelen for å finne ut hvordan du oppretter en kopieringsoppgave.

Merknader:

•  Alle USB-/SD-lagringsenheter i følgende filsystemer som støttes av Synology kan sikkerhetskopiere 
data fra eller til en Synology NAS-enhet: FAT32, NTFS, ext3, ext4 og exFAT.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/ActiveBackup-GSuite/activebackup_gsuite?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/USBCopy/usbcopy_general?version=7
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7.1 Sikkerhetskopiering av konfigurasjonen i DSM

Med regelmessig sikkerhetskopiering av systemkonfigurasjoner kan du raskt og problemfritt hente 

tilbake og gjenopprette innstillinger. Du kan konfigurere DSM til å automatisk sikkerhetskopiere 

systemkonfigurasjoner til Synology-kontoen din i Kontrollpanel > Oppdater og gjenopprett > 

Sikkerhetskopi av konfigurasjonen. Sikkerhetskopiering kan også gjøres manuelt med dataene 

som er lagret på datamaskinen din.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp en sikkerhetskopi av DSM-

systemets konfigurasjon.

7.2 Hyper Backup

Med Hyper Backup kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette alle data på Synology NAS, for eksempel 

systemkonfigurasjoner, innstillinger for tillatelser, programmer, mapper, filer og LUN-er. Et bredt utvalg 

med sikkerhetskopimål, inkludert lokale mapper, ekstern NAS-enhet, rsync-filservere og flere leverandører 

Kapittel 7: NAS-beskyttelse

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_configbackup?version=7
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av skytjenester. Dette gir deg mer fleksibilitet når du skal strukturere en strategi for sikkerhetskopiering.

Flere datasikkerhetskopiversjoner bevares for å gjøre viktig informasjon lett tilgjengelig og oversiktlig. 

Sikkerhetskopierte data bevares i en kryptert database som du enkelt kan bla gjennom, laste ned eller 

gjenopprette med Hyper Backup Explorer på DSM-, Windows-, Mac- og Linux-plattformer.

Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du oppretter en sikkerhetskopioppgave i Hyper 

Backup.

7.3 Snapshot Replication

Beskytt NAS-enheten med planleggbar og nærmest umiddelbare øyeblikksbilde- og replikeringsplaner. Et 

øyeblikksbilde er tilstanden til NAS-enheten din på et bestemt tidspunkt. Sammenlignet med fullstendig 

sikkerhetskopiering, bruker øyeblikksbilder minimalt med lagringsplass og kan tas på sekunder ved 

hjelp av Btrfs. Gjenopprett dataene dine med øyeblikksbilder etter utilsiktede eller tilsiktede datatap 

eller ødeleggelser. Du kan vise tidligere versjoner av filer og gjenopprette dem enkelt i File Station eller 

Windows Filutforsker. Slett eldre øyeblikksbilder du ikke trenger automatisk og frigjør lagringsplass ved å 

egendefinere en bevaringspraksis.

Hvis du har mer enn én Synology NAS-enhet som støtter Snapshot Replication, kan du replikere 

øyeblikksbilder til en ekstern NAS-enhet for å sikre dataene ytterligere. Konfigurerer replikeringsplaner 

for å regelmessig ta øyeblikksbilder av delingsmapper/LUN-er og overføre øyeblikksbilder til den andre 

NAS-enheten i tillegg. Når replikeringskilden ikke er tilgjengelig, kan du kjøre en feiloverføring for å sikre 

filtilgang på den andre NAS-enheten. Dette kan være svært nyttig hvis du planlegger for gjenoppretting i 

en krisesituasjon ved å sikre at du alltid har tilgang til dataene på NAS-enheten.

Se denne artikkelen for mer informasjon om øyeblikksbilder og replikering.

7.4 Synology High Availability

Høy tilgjengelighet refererer til en serverlayoutløsning som er utviklet for å redusere avbrytelser i tjenester 

på grunn av serversammenbrudd. Hvis du har to Synology NAS-enheter, kan du benytte deg av Synology 

High Availability for å danne en «høy tilgjengelighet-klynge» der én server tar rollen som «aktiv server» og 

den andre serveren fungerer som en «passiv server» i reserve.

Med speiling av sanntidsdata replikeres alle data lagret på den aktive servere til den passive serveren i 

sanntid. Dette sikrer at alle replikerte data er raskt tilgjengelige etter hendelser med maskinvarefeil for å 

minimere nedetid for tjenesten din.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp en høy tilgjengelighet-klynge.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/HyperBackup/data_backup_create?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/SnapshotReplication/data_protection_mgr?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/HighAvailability/wizard?version=7
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8.1 Sikkerhetsinnstillinger

Beskytt Synology NAS-enheten mot uautorisert pålogging med brannmurregler, automatisk blokkering 

og kontobeskyttelse fra kontrollpanelet. Med tilstrekkelige brannmurinnstillinger kan du kontrollere hvilke 

IP-adresser eller tjenester som har tilgang til DSM. 

Funksjonene for automatisk blokkering og kontobeskyttelse bidrar til å sikre at Synology NAS-enheten 

din er sikret mot passordangrep med rå kraft. De blokkerer IP-adresser eller DSM-kontoer med for mange 

mislykkede påloggingsforsøk innenfor en bestemt tidsperiode. Når det skjer forsøk på å logge på NAS-

enheten eller tjenestene på den fra en bestemt IP-adresse med tilfeldige kombinasjoner av brukernavn 

og passord, hindrer automatisk blokkering at brukere fra denne IP-adresse kan få tilgang til NAS. 

Kontobeskyttelse fungerer på samme måte, men fokuserer på individuelle kontoer for å blokkere brukeres 

tilgang til bestemte kontoer.

Sertifikater fra Let's Encrypt eller andre sertifiseringsinstanser bidrar til å sikre tilkoblinger til og fra DSM. 

Når du kobler til DSM via en nettleser, krypterer sertifikater informasjonen som sendes mellom DSM og 

nettleseren for å forhindre at informasjonen kan fanges opp.

Sikkerhetsinnstillinger kan konfigureres i Kontrollpanel > Sikkerhet. Les følgende artikler for mer 

informasjon om hver av disse innstillingene: Brannmur, Beskyttelse og Sertifikat.

8.2 Secure SignIn

Secure SignIn Service har som mål å forbedre den generelle sikkerheten til DSM-kontoer og samtidig 

gi brukervennlige og fleksible påloggingsalternativer. Du kan bruke en enkel ledetekst med ett trykk 

(Godkjenn pålogging) eller en fysisk sikkerhetsnøkkel til å logge på uten å måtte skrive inn passordet 

manuelt. Aktiver alternativet med tofaktorautentisering for å sikre kontoen ytterligere. Etter at du 

har angitt passordet, kan du som et ekstra trinn med identitetsbekreftelse velge mellom enten OTP 

(verifikasjonskode til engangsbruk), Godkjenn pålogging eller en fysisk sikkerhetsnøkkel for å få en sømløs 

påloggingsopplevelse.

Synology tilbyr en verifiseringsapp, Synology Secure SignIn, for godkjenning av påloggingsforespørsler og 

mottak av OTP-koder.

Se artiklene under Påloggingsmetoder for mer informasjon om påloggingsmetoder og 

tofaktorautentisering.
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https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_security_firewall?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_security_dos_vpnpassthrough?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_certificate?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/SecureSignIn/signin_method?version=7
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8.3 Security Advisor

Med Security Advisor får du en omfattende sikkerhetskontroll av systeminnstillingene på Synology NAS. 

Funksjonen skanner for svake sikkerhetsinnstillinger og gir anbefalinger om handlinger du kan iverksette.

Med Security Advisor kan du gjøre sikkerhetskontroller for å sørge for at data og systemet er sikret:

• Oppdage og slette skadelig programvare.

• Kontrollere passordstyrke.

• Skanne systemet og relaterte nettverksinnstillinger.

• Analysere mistenkelige påloggingsaktiviteter.

• Se etter tilgjengelige oppdateringer for DSM og pakkeversjonen.

Du kan kjøre manuell planlagte systemkontroller basert på en foretrukket sikkerhetsgrunnlinje, eller 

egendefinere en sjekkliste som passer til dine behov. Resultatene kan samles i en daglig/månedlig rapport 

ved å konfigurere innstillingene i Security Advisor > Avansert > Innstillinger for rapportering. 

For å motta rapporter på e-post går du til Kontrollpanel > Varsling og aktiverer varslingstjenesten.

Begynn med å sjekke del 2.12 for trinnvise instruksjoner.

Se artiklene under Security Advisor for mer informasjon.

8.4 Antivirus

Beskytt Synology NAS mot skadelige trusler med en antivirusløsning. Du kan kjøre en full systemskanning, 

skanne bestemte mapper eller planlegge automatiske skanneoppgaver. Virusdefinisjoner oppdateres 

automatisk for å sørge for maksimal sikkerhet.

To Antivirus-pakker er tilgjengelige i pakkesenteret: Antivirus Essential (gratis, basert på skannemotoren 

ClamAV) og Antivirus by McAfee (betalt tjeneste, drevet av skannemotoren til McAfee). Se følgende 

artikler for mer informasjon: Antivirus Essential, Antivirus by McAfee.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/SecurityScan/securityscan_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/AntiVirus/av_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/AntiVirus-McAfee/av_desc?version=7
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9.1 Ekstern tilgang

Hvis Synology NAS-enheten er i et privat nettverk (f.eks. koblet til en ruter som en klient), kan du 

konfigurere innstillinger for ekstern tilgang for å tillate tilgang til Synology NAS-enheten fra hvor som 

helst på Internett. Denne delen forklarer det grunnleggende rundt tre tilnærminger til ekstern tilgang: 

QuickConnect, DDNS og viderekobling av porter.

QuickConnect

QuickConnect er utformet for å etablere tilkoblinger til Synology NAS-enheten din raskt og enkelt fra 

utenfor det lokale nettverket ditt. Med en egendefinert QuickConnect ID kan du få tilgang til Synology 

NAS-enheten uten at du trenger å konfigurere en statisk ekstern IP-adresse, sette opp regler for 

viderekobling av NAT-porter eller veksle mellom WAN-/LAN-adresser når Synology NAS-enheten flyttes til 

et annet sted.

QuickConnect kan konfigureres i Kontrollpanel > Ekstern tilgang > QuickConnect. Se denne 
artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp QuickConnect.
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https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_quickconnect?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_quickconnect?version=7
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Mer informasjon

• Hva er forskjellene mellom QuickConnect og DDNS?

• Hvilke pakker eller tjenester støtter QuickConnect?

• Jeg har ikke tilgang til Synology-enheten via QuickConnect. Hva gjør jeg?

• Hvitbok for Synology QuickConnect

DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) er en effektiv måte å tillate tilgang til Synology NAS på. Det 

forenkler tilkoblinger til Synology NAS over Internett ved å tilordne et vertsnavn til IP-adressen. For 

eksempel kan du få tilgang til Synology NAS ved hjelp av et DDNS-vertsnavn (f.eks. www.john.synology.

me) i stedet for å bruke en IP-adresse (f.eks. 10.17.1.1).

DDNS-vertsnavn kan konfigureres i Kontrollpanel > Ekstern tilgang >  DDNS . Se denne 
artikkelen for informasjon om hvordan du registrerer et DDNS-vertsnavn for Synology NAS.

Mer informasjon

• Hva er forskjellene mellom QuickConnect og DDNS?

• Vanlige spørsmål om Synology DDNS-tjenesten

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_are_the_differences_between_QuickConnect_and_DDNS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/Which_services_support_QuickConnect?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/Why_can_t_I_connect_to_my_Synology_NAS_over_the_Internet_via_QuickConnect?version=7
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/WhitePaper/Firmware/DSM/All/enu/Synology_QuickConnect_White_Paper.pdf
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_ddns?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_ddns?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_are_the_differences_between_QuickConnect_and_DDNS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/Frequently_asked_questions_about_DDNS
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Viderekobling av port

Med viderekobling av porter kan eksterne enheter få tilgang til ressurser i et lokalt nettverk. Dette skjer 

ved å omdirigere nettverkspakker fra en NAT-enhet (f.eks. en ruter) til IP-adresse-/portkombinasjonen til 

en lokal enhet.

Regler for viderekobling av porter kan konfigureres i Kontrollpanel > Ekstern tilgang > 

Ruterkonfigurasjon.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp regler for viderekobling av porter 

på DSM.

Mer informasjon

• Se delen om mekanismen for viderekobling av porter i denne artikkelen for mer informasjon om 
mekanismen for viderekobling av porter.

• Hvilke nettverksporter brukes av DSM-tjenester?

• Videoveiledning: Slik konfigurerer du viderekobling av porter for å få ekstern tilgang 
til Synology NAS

9.2 Nettverksinnstillinger

I de fleste tilfeller kan du begynne å utforske tjenester på Synology NAS rett etter at du har installert DSM, 

uten at du trenger å konfigurere nettverksinnstillinger. Hvis du ønsker å tilpasse innstillingene, kan du 

gjøre dette ved å gå til Kontrollpanel > Nettverk.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_routerconf?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/SRM/tutorial/General_Setup/What_is_port_forwarding
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
https://www.youtube.com/watch?v=caN6XGJOYRw
https://www.youtube.com/watch?v=caN6XGJOYRw
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Følgende innfører noen generiske nettverksalternativer som er tilgjengelige i Kontrollpanel > 

Nettverk > Generelt:

• Endre vertsnavn: Et vertsnavn er en unik og absolutt etikett for en enhet på et nettverk, og brukes 

til å identifisere enheten under nettverkskommunikasjon. Angi et nytt navn i feltet Servernavn under 

delen Generelt for å redigere vertsnavnet til Synology NAS-enheten.

• Tilordne den standard systemporten: En systemport kobler flere ulike nettverk sammen, slik 

at dataene fra Synology NAS-enheten kan overføres til andre nettverk. Den standard systemporten er 

enheten som brukes hvis det ikke spesifiseres alternative ruter. Klikk på Rediger-knappen ved siden av 

Standard systemport og ordne prioritetsrekkefølgen for tilkoblede systemporter.

• Spesifiser DNS Server: Domain Name System (DNS) løser nettadresser som er enkle å huske til de 

numeriske adressene som Internett-tilkoblede enheter bruker. Når Synology NAS-enheten din kobler 

til et domenenavn, for eksempel «www.synology.com», er DNS Server ansvarlig for å sende en spørring 

til nettstedets IP-adresse «210.61.203.200» slik at Synology NAS-enheten din får tilgang til nettstedets 

informasjon. Under delen Generelt kan du merke av for Konfigurere DNS Server manuelt og 

angi en foretrukket DNS Server

• Koble til via en proxyserver: En proxyserver fungerer på vegne av klientenheter for å få tilgang 

til ressurser på Internett. Hvis du vil angi en proxy for Synology NAS, klikker du på Koble til via en 
proxyserver under delen Proxy, angir Adresse og Port, og klikker på Bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger i Kontrollpanel > Nettverk > Generelt, kan du sjekke 

denne artikkelen.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_general?version=7
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Administrere nettverksgrensesnitt

Et nettverksgrensesnitt er et medium som kobler Synology NAS til lokale nettverk eller Internett. Det 

finnes tre tilkoblingstyper for nettverksgrensesnitt som kan konfigureres i Kontrollpanel > Nettverk > 

Nettverksgrensesnitt. Du finner dem på listen nedenfor:

• Dynamisk IP: Synology NAS henter en dynamisk IP-adresse automatisk fra DHCP Server (Dynamic 

Host Configuration Protocol) (f.eks. en ruter) etter at DSM er installert. Hvis du har endret tilkoblingstype 

for Synology NAS, men ønsker å bruke Dynamisk IP-modus igjen, velger du det spesifiserte 

nettverksgrensesnittet, klikker på Rediger og merker av for Hent frem nettverkskonfigurasjonen 
automatisk (DHCP) i fanen IPv4.

• Statisk IP: Hvis du allerede har noen faste IP-adresser, kan du bruke denne tilkoblingstypen for 

nettverksgrensesnitt. For bruk i bedrifter foreslår vi å tilordne en statisk IP-adresse til Synology NAS, da 

dette gjør det enklere for IT-administratorer å administrere enheten. Se denne artikkelen for mer 

informasjon om hvordan du setter opp en statisk IP-adresse på DSM.

• PPPoE: Hvis Synology NAS kobler til Internett direkte via en DSL eller et modem, og du har kjøpt 

tjenesten PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) fra ISP, kan du bruke denne tilkoblingstypen slik 

at NAS kan koble til Internett direkte uten en ruter. Se denne artikkelen for informasjon om hvordan 

du aktiverer PPPoE-tilkoblinger på DSM.

I Kontrollpanel > Nettverk > Nettverksgrensesnitt kan du konfigurere flere innstillinger relatert 

til nettverksgrensesnittene i Synology NAS, inkludert IPv6-tilkoblinger, innstillinger for VPN-klienter og 

Link Aggregation. Den neste delen vil gi deg en kort introduksjon om disse alternativene og veilede deg 

gjennom konfigurasjonene deres.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_lan?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_pppoe?version=7
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Sette opp IPv6-tilkoblinger

DSM støtter ikke bare tilkoblinger til Internett via IPv4-protokollen, men også IPv6-adressestruktur 

gjennom følgende to strategier (de kan tas i bruk samtidig):

• Dual stack: Med en IPv4/IPv6 Dual stack-konfigurasjon kan du konfigurere Synology NAS med både 

en IPv4- og IPv6-adresse. Bruk denne tilnærmingen til å få tilgang til ressurser på tvers av IPv4 og IPv6-

nettverksmiljøer.

• Tunnellering: Tunnellering overfører én protokoll inni en annen gjennom innkapsling. Bruk av denne 

metoden gjør at Synology NAS kan innkapsle IPv6-pakker i IPv4-pakker og sende dem på tvers av IPv4-

nettverk.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp et IPv6-integrert 

nettverksgrensesnitt.

Mer informasjon

• Hvilke tjenester på Synology NAS støtter IPv6?

Gjør Synology NAS om til en VPN-klient

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_lan?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/What_applications_on_Synology_NAS_are_IPv6_supported
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Bruk tjenesten VPN (Virtual Private Network) til å få tilgang til ressurser konfidensielt gjennom private 

nettverk, uansett hvor du er. Den kan også brukes til å sikre nettverksforbindelser for Synology NAS via 

krypterte tuneller.

Med DSM kan du enkelt koble til en VPN Server med Synology NAS via PPTP-, OpenVPN- eller L2TP/IPSec-

protokoller. Hvis flere VPN-kilder er tilgjengelige, kan du også bytte mellom ulike servere ved å bruke VPN-

profiler.

Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du oppretter VPN-profiler på DSM.

Slik kombinerer du LAN-nettverk med Link Aggregation

Link Aggregation øker båndbredden til Synology NAS ved å forene flere nettverksgrensesnitt og gir 

trafikkfeiloverføring for å opprettholde avbruddssikre nettverkstilkoblinger. Se denne artikkelen for 

mer informasjon om hvordan du binder nettverksgrensesnitt med Link Aggregation.

Kontroller nettverkstrafikk

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_vpnclient?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_linkaggr?version=7
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I Kontrollpanel > Nettverk > Trafikkontroll kan du styre utgående nettverkstrafikk for DSM-

tjenester for å hindre ventetid, overbelastning og tapsfrekvens for pakker. Hvis du ønsker å begrense 

trafikken til en bestemt tjeneste, kan du spesifisere tjenestens garanterte maksimale båndbredde på siden 

Trafikkontroll.

Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du oppretter en trafikkontrollregel.

Konfigurere statiske ruter

I Kontrollpanel > Nettverk > Statisk rute legger du til statiske ruter i rutingstabellen i DSM. Når du 

gjør dette, kan tjenestetrafikk på DSM overføres via ulike baner i henhold til nettverksmålene, noe som 

forbedrer rutingseffektiviteten til systemportenheter i nettverksmiljøet ditt. Se denne artikkelen for 

mer informasjon om hvordan du setter opp statisk ruting.

9.3 Proxyserver

En proxyserver fungerer som en systemport som videresender nettforespørsler og data mellom klienter 

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_trafficcontrol?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_route?version=7
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og nettverket ditt samt servere på Internett.

Du kan bruke en proxyserver som en brannmur for å filtrere nettrafikk, administrere tilkoblingene til delte 

nettverk og fremskynde svar fra vanlige nettforespørsler.

Proxy Server kan lastes ned og installeres i pakkesenteret. Se artiklene under Proxy Server for 

informasjon om hvordan du setter opp og konfigurerer proxy-serveren med denne pakken.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/ProxyServer/proxy_server_desc?version=7
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Mer informasjon

• Se delen Tilkobling via proxyserver i denne artikkelen for informasjon om hvordan du kobler 
til Synology NAS via en proxyserver.

9.4 DNS Server

Domain Name System (DNS) er en adressebok på Internett. Den kartlegger betydningsfulle navn (dvs. 

domenenavn som «www.synology.com») til IP-adresser (f.eks. «210.61.203.220»), slik at brukere enkelt kan 

få tilgang til nettsider, datamaskiner eller andre ressurser på tvers av nettverk.

I DSM kan DSM-tjenesten settes opp via DNS Server. Denne pakken anbefales for vertstjenester for 

nettsteder og kreves for Active Directorys domenetjenester. Den har følgende funksjoner:

• Overordnede soner og slavesoner: DNS-grenser som tillater full kontroll over DNS-komponenter. 

Du kan lagre DNS-informasjon i en overordnet sone (inneholder en lese-skrive-kopi av data) og 

flere slavesoner (inneholder skrivebeskyttede kopier av data) for å sikre at DNS-tjenesten har høy 

tilgjengelighet.

• Viderekobling av DNS: En alternativ metode for DNS-løsning som brukes når DNS Server ikke finner 

samsvarende IP-adresser i sonene dine.

• TSIG-nøkler: Sikre synkronisering av DNS-filer uten kryptering.

• Delt horisont for DNS: En funksjon som gir hver klient tilpasset DNS-informasjon. Dette kan bidra til 

å forbedre administrering av sikkerhet og personvern for DNS-soneoppføringer.

Se artiklene under DNS Server for informasjon om hvordan du setter opp DNS serveren med denne 

pakken.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_general?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DNSServer/dns_server_desc?version=7
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Mer informasjon

• Hvordan setter jeg opp en DNS Server på Synology NAS?

9.5 DHCP Server

En DHCP Server tilordner IP-adresser og nettverksparametere automatisk (f.eks. delnettmaske, DNS Server 

osv.) til klientenheter innenfor det samme lokale nettverket. Det betyr at administratorer ikke trenger å 

konfigurere nettverksinnstillingene for hver klientenhet manuelt.

DHCP Server kan lastes ned og installeres i pakkesenteret. Se denne artikkelen for informasjon om 

hvordan du setter opp og konfigurerer DHCP serveren med denne pakken.

9.6 VPN Server

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/How_to_set_up_your_domain_with_Synology_DNS_Server?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DhcpServer/connection_network_dhcp_server?version=7
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Du kan bruke Synology NAS som en VPN Server (virtuelt privat nettverk), slik at DSM-brukere trygt kan 

logge på det lokale nettverket Synology NAS tilhører, uansett hvor de er.

Støttede VPN-protokoller:

• L2TP/IPSec: En kombinasjon av protokoller som tilbyr sikre VPN-tilkoblinger. Den støttes av de fleste 

klienter (f.eks. Windows, Mac, Linux og mobilenheter).

• OpenVPN: En protokoll med åpen kildekode for pålitelige og sikre VPN-tilkoblinger. Beskytter VPN-

tilkoblinger med SSL/TLS-kryptering.

• PPTP: En eldre VPN-protokoll som støttes av de fleste klienter, inkludert, Windows-, Mac-, Linux- og 

Android-enheter.

Se denne artikkelen for informasjon om hvordan du opprette en VPN-tjeneste med VPN Server.

Mer informasjon

• Hvordan kobler jeg til Synologys VPN Server fra en Windows-PC?

• Hvordan kobler jeg til Synologys VPN Server fra en Mac?

• Hvordan kobler jeg til Synologys VPN Server fra en Android-enhet?

• Hvordan kobler jeg til Synologys VPN Server fra en iOS-enhet?

• Vanlige spørsmål om VPN-tjenester på Synology NAS

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/VPNCenter/vpn_setup?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/How_do_I_connect_to_Synology_VPN_Server_via_Windows_PC
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/How_do_I_connect_to_Synology_VPN_Server_via_Mac
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/How_to_connect_VPN_server_from_Android
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/How_to_connect_VPN_server_from_iOS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Network/Frequently_asked_questions_regarding_DSM_VPN
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10.1 Innstillinger for maskinvare og strøm

Innstillinger for maskinvare

De generelle innstillingene for maskinvare på Synology NAS kan konfigureres i Kontrollpanel > 

Maskinvare og strøm > Generelt, inkludert følgende:

• Minnekomprimering

• Strømgjenoppretting

• Pipelydkontroll

• Viftehastighetsmodus

Innstillinger for strøm

Innstillingene for strøm på Synology NAS kan konfigureres i følgende faner i Kontrollpanel > 

Maskinvare og strøm:

• Tidsplan for strøm: Angi et tidspunkt der DSM startes og slås av automatisk.

• HDD-dvalemodus: Angi hvor lenge diskene kan være inaktive før de går i dvalemodus. Denne 

funksjonen hjelper deg med å spare strøm og forlenger diskenes levetid.

Kapittel 10: Administrasjon
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• UPS: Aktiver UPS-støtte slik at Synology NAS fortsetter å kjøre når det oppstår et uventet strømbrudd. 

Dette gir DSM nok tid til å slå av på vanlig måte.

Mer informasjon

• Hvordan gjenkjenner jeg en Synology NAS i dvalemodus via LED-indikatorene?

• Hva er forskjellen mellom HDD-dvalemodus, Systemdvalemodus og Dyp søvnmodus?

• Hva hindrer Synology NAS-enheten min i å gå i dvalemodus?

10.2 Påloggingsportal

Du kan tilpasse nettportalene for pålogging, både for DSM og diverse programmer (f.eks. File 

Station), endre bakgrunn og utseende ved pålogging og administrere nettverksinnstillinger med 

påloggingsportalen i Kontrollpanel. 

HTTP/HTTPS-porten, domenenavnet eller aliaset for DSM eller programmer kan tilpasses slik at brukerne 

kan gå inn på dem via egendefinerte nettadresser. I stedet for å starte et program etter at brukerne 

logger på DSM, sender en egendefinert nettadresse dem rett til programmets grensesnitt. Dette gir rask 

pålogging når du ønsker å starte et bestemt program. I tillegg kan du gi andre brukere tilgang til bestemte 

programmer på DSM. 

Administrering av nettverksinnstillinger bidrar til å sikre Synology NAS. Konfigurering av regler for 

tilgangskontroll hindrer brukere med blokkerte IP-adresser fra å bruke Synology NAS, mens konfigurering 

av regler for omvendt proxy tillater klarerte brukere fra sensitive porter å bruke Synology NAS.

Se artiklene under Påloggingsportal for å finne ut hvordan du konfigurerer de relevante innstillingene.

10.3 Ressursovervåker

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_do_I_recognize_a_hibernating_Synology_NAS_via_the_LED_indicators
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/What_is_the_difference_between_HDD_Hibernation_System_Hibernation_and_Deep_Sleep
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/What_stops_my_Synology_NAS_from_entering_System_Hibernation
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_login_portal?version=7
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Overvåk CPU-bruk, minnebruk, diskutnyttelse og nettverksflyt på Synology NAS i sanntid med den 

innebygde ressursovervåkeren. 

Du kan vise historiske data for sammenligne systembruk over en bestemt tidsperiode og tilpasse 

ytelsesalarmer for å bli advart om ressursproblemer med det samme.

Administrer tjenestene som kjører på DSM og brukerne som er koblet til Synology NAS-enheten din for 

å sikre optimal systemytelse og styre minnebruken. Du kan for eksempel stoppe tjenester som har nådd 

forhåndskonfigurerte hastighetsgrenser fra å overføre filer, tvinge brukere til å logge av fra DSM eller 

hindre tilkoblede brukere fra å få tilgang til data på NAS.

Se artiklene under Ressursovervåker for å finne ut hvordan du konfigurerer de relevante innstillingene.

10.4 Loggsenter

Loggsenteret sentraliserer administrasjon av systemlogger. Du kan konfigurere varslingsinnstillinger slik at 

administratorer informeres når bestemte hendelser inntreffer.

Loggsenteret er aktivert som standard når DSM er satt opp. Aktiver Loggsenter-pakken i 

pakkesenteret for å få avanserte funksjoner som ekstern loggoverføring og loggarkivering.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/ResourceMonitor/rsrcmonitor_desc?version=7
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Se følgende informasjon for å finne ut hvordan du bruker Loggsenter:

• Loggsenter (innebygd funksjon)

• Loggsenter (tilleggspakke)

10.5 Universal Search

Søk etter nøkkelord eller kjør et avansert søk i programmer, mapper og filer på Synology NAS med et par 

klikk ved hjelp av Universal Search. Du kan indeksere mapper eller filinnhold for å kjøre dype og raske søk 

i filer som er plassert i mapper, administrere søk ved å stjernemerke favorittsøkene dine, angi maksimalt 

antall søkeoppføringer og mer.

Universal Search dekker følgende elementer:

• Filer (inkludert bilder, musikk og videoer) i indekserte mapper

• Pakkespesifikke filer:

• Notiser i Note Station

• Regneark og dokumenter i Synology Office

• DSM Hjelp-dokumenter i frakoblet modus

• Programmer

Se artiklene under Universal Search for å finne ut hvordan du søker etter elementer på Synology NAS 

og konfigurerer relevante innstillinger.

10.6 Central Management System

Administrer flere Synology NAS-enheter sentralt og samtidig ved å utpeke en NAS som en vertsserver 

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/LogCenter/logcenter_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/LogCenter/logcenter_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/SynoFinder/universalsearch_overview?version=7


68

Kapittel 10: Administrasjon

og en annen NAS som en administrert server. På vertsserveren kan IT-administratorer med ansvar for 

massedistribusjon av flere NAS-enheter ta i bruk regler (f.eks. aktivere trafikkontroll og brannmur) for å 

administrere servere og kjøre oppgaver (f.eks. Wake on LAN) eller egendefinerte skript (f.eks. opprette 

brukere eller installere pakker) på disse serverne. Dette sikrer at konfigurasjonene er de samme på alle 

servere, og forenkler administrering.

På instrumentbordet kan du overvåke generell informasjon (f.eks. tilkoblingsstatus og bruk av 

lagringsplass) på administrerte servere, delegere administratortillatelser til bestemte brukere eller 

grupper, installere DSM-versjoner og -pakker, kjøre oppdateringer på administrerte servere og mye mer.  

Se artikkelen under Central Management System for å finne ut hvordan du konfigurerer de relevante 

innstillingene.

10.7 Active Insight

Synology Active Insight er en skybasert tjeneste for systemovervåking i sanntid for Synology NAS. Dette 

hjelper med vedlikehold av NAS ved hjelp av følgende tjenester:

• Skyovervåking: Denne tjenesten gir aktiv overvåking av Synology NAS-enhetens tilstand og ytelse. 

Den viser topprangert NAS for hver ytelsesverdi, slik at du raskt kan gjenkjenne avvik når du ser uventet 

høye verdier. 

• Sentralisert administrasjon: Active Insight gir en informativ oversikt over alle Synology NAS-

enheter via en nettportal og dedikerte mobilapper. Det kan lette arbeidsmengden til IT-personell, siden 

de ikke trenger å sjekke hver Synology NAS-enhet for seg – alt kan vises fra ett og samme sted.

• Selvbetjent feilsøking: Når det oppstår uregelmessigheter i systemet, sender Active Insight en 

varsling på e-post og med en push-varsling i mobilappen, sammen med detaljerte råd for feilsøking. 

Følg trinnene for å redusere tiden det tar å finne årsaken til uregelmessigheter.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/CMS/cms_desc?version=7
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Synology Active Insight kan aktiveres i Kontrollpanel > Synology-konto. Se denne artikkelen for å 

finne ut hvordan du setter opp og bruker Active Insight.

10.8 Tilbakestilling av systemet

Du kan tilbakestille DSM til fabrikkinnstillingene i Kontrollpanel > Oppdater og gjenopprett > 

Tilbakestill system. Ale brukerdata- og systemkonfigurasjoner slettes, og DSM gjenopprettes til 

standardinnstillingene. Se denne artikkelen for å finne ut hvordan du tilbakestiller DSM.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/How_to_monitor_NAS_using_Active_Insight
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/system_restoredefaults?version=7
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11.1 Synology Office

Synology Office er en verktøyserie for interaktivt samarbeid i sanntid. Med Synologys dokumenter, 

Spreadsheet og lysbilder kan du bruke redigeringsverktøy til å opprette, redigere og dele arbeidet og 

ideene dine. Alle arbeidsfiler lagres på nett og er tilgjengelige når som helst og hvor som helst fra ulike 

enheter, inkludert datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett.

De sensitive dokumentene dine i Synology Office kan beskyttes med filkryptering. Synology Chat er 

installert på den samme Synology NAS-enheten gir dessuten umiddelbart og interaktivt samarbeid.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Synology Office.

Mer informasjon

• Hvilke filtyper kan jeg importere til Synology Office?

• Hvordan importerer jeg filer på Synology NAS til Synology Office?

• Synology Chat-programtillegg

11.2 Note Station

Note Station er et notatprogram som kan brukes til å legge til, vise, administrere og dele innholdsrike 

notater. Du kan enkelt legge til elementer som referansekoblinger eller lydopptak i alle notater. Du 

kan også lagre utklippet tekst/grafikk fra Chrome-nettleseren med Synology Web Clipper. Administrer 

notatene enkelt ved å gruppere dem med tagger eller kategorisere dem i notisbøker eller hyller.

Note Station er tilgjengelig i nettlesere, som et skrivebordsverktøy og i mobilappformater. Se denne 
artikkelen for mer informasjon om hvordan du administrerer Note Station.
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https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Spreadsheet/office_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/What_types_of_files_can_I_import_into_Synology_Office
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_do_I_import_files_on_my_Synology_NAS_into_Synology_Office
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Spreadsheet/office_chat?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/NoteStation/note_station_managing_notes?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/NoteStation/note_station_managing_notes?version=7
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Mer informasjon

• Hvordan forbedrer jeg personlig produktivitet med Note Station?

11.3 Synology Chat

Synology Chat er en direktemeldingstjeneste som kan konfigureres for personlig og jobbrelatert 

kommunikasjon. Du kan sende meldinger til enkeltbrukere, kryptere meldinger for å ivareta personvern 

eller opprette kanaler for gruppesamtaler. 

I adminkonsollen for Synology Chat kan administratorer administrere kanalinnstillinger, angi intervaller 

for sletting av innhold og vise logger. Nettportalen for Synology Chat har ulike funksjoner som bidrar til å 

øke effektiviteten, inkludert festing av meldinger, bokmerker, planlegging av meldinger, påminnelser og 

chatteroboter. . 

Tjenesten kan integreres med Synology Office, Synology Drive og Synology Calendar for å 

forbedre jobbsamarbeidet. Brukere kan for eksempel sende meldinger, vise samtaler eller koble mapper til 

en chattekanal mens de bruker Synology Office, uten å måtte bytte vindu.

Synology Chat er tilgjengelig i nettlesere, som et skrivebordsverktøy og i mobilappformater. Se artiklene 

under Synology Chat Server for mer informasjon om hvordan du konfigurerer og administrerer 

Synology Chat Server.

11.4 Synology Calendar

Med Synology Calendar kan du sette opp personlige kalendere og dele dem med andre. Du kan opprette 

hendelser og redigere detaljene for dem, inkludert beskrivelse, tidspunkt, sted og varsler, i tillegg til å dele 

og invitere gjester.

Calendar har også avanserte administrasjonsalternativer, for eksempel gjentatte hendelser, legge til 

hendelsesfarger, legge ved filer i hendelser, redigere gjestelisten, bytte mellom kalendere og eksportere 

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_enhance_personal_productivity_with_Note_Station
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Spreadsheet/office_chat?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Chat/chat_enriching_your_chat?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Chat/chat_enriching_your_chat?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Chat/chat_desc?version=7
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kalendere. Når Synology Calendar er installert på den samme Synology NAS-enheten som Synology 

MailPlus, kan informasjon også synkroniseres på tvers av tjenester.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp Synology Calendar.

Mer informasjon

• Hvordan drifter jeg kalendere med WebDAV Server?

11.5 Synology Contacts

Med Synology Contacts kan du opprette kontakter, tilpasse etiketter for enkel identifisering og 

dele adressebøker med medlemmer i organisasjonen din. Programmet har også en standard 

gruppeadressebok, Teamkontakter, som inneholder alle brukere i kontosystemet (lokale brukere, 

domenebrukere eller LDAP-brukere), slik at du ikke trenger å lage en manuelt.

I tillegg kan Synology Contacts brukes til å administrere kontakter for Synology MailPlus når de er installert 

på samme Synology NAS. Det kan foreslå e-postmottakere når klientbrukere sender e-poster på Synology 

MailPlus.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du organiserer kontakter med Synology 

Contacts.

Mer informasjon

• Hvordan importerer jeg kontakter fra en CardDAV Server til Synology Contacts?

• Hvordan synkroniserer jeg Synology Contacts til mobilenheten min via CardDAV?

11.6 Synology MailPlus

Med Synology MailPlus kan du kjøre og administrere en privateid e-posttjeneste på en Synology NAS. 

MailPlus-serien består av to pakker: Synology MailPlus Server og Synology MailPlus.

Synology MailPlus Server

Synology MailPlus Server er en administrasjonskonsoll du kan bruke til å administrere og overvåke Mail 

Server. Dette er hovedfunksjonene:

• Ulike sikkerhetsverktøy: Følgende verktøy støttes for å holde spam og phishing-e-post borte fra 

innboksen eller beskytte personvernet til e-poster: DNSBL (Domain Name System-based Blackhole 

List), antivirusskanning, e-postkarantene, SPF/DKIM/DMARC-autentisering og MCP (beskyttelse av 

meldingsinnhold).

• Administrasjon av flere domener: MailPlus Server kan støtte flere domener. Du kan konfigurere 

innstillinger relatert til alias, automatisk BCC, bruksgrense og ansvarsfraskrivelse for hvert domene fra ett 

og samme grensesnitt.

• MailPlus høy tilgjengelighet: To Synology NAS-enheter kan danne en MailPlus høy tilgjengelighet-

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Calendar/calendar_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_host_a_calendar_server_using_the_Synology_NAS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/Contacts/contacts_setup_addressbook_contact?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_import_contacts_from_CardDAV_Server_to_Synology_Contacts
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_use_CardDAV_to_sync_Synology_Contacts
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klynge som holder tjenesteavbrudd forårsaket av serverfeil nede på et minimum. Det utføres en toveis 

synkronisering for å sikre at e-postdata forblir konsekvent på begge serverne, noe som hindrer datatap 

og reduserer serverens nedetid.

Synology MailPlus

Synology MailPlus er en allsidig nettbasert e-postklient som fungerer i alle større nettlesere. Dette er 

hovedfunksjonene:

• Integrering av e-post, kalender og kontakter: Når Synology MailPlus, Synology Calendar og 

Synology Contacts kjører på samme Synology NAS-enhet, kan informasjon synkroniseres på tvers av 

ulike tjenester. For eksempel kan e-postinnhold legges til i Synology Calendar som kalenderhendelser, 

og Synology Contacts kan tilby en kontaktliste for automatiske forslag til mottakere.

• Delt postboks: En personlig postboks kan deles med andre interne brukere for å ha en innboks der 

brukere kan samarbeide om sporing av prosjekter.

• Egendefinert e-postfilter: Flere filterregler kan settes opp for å automatisk bruke etiketter til å raskt 

identifisere eller flytte bestemte e-poster til en bestemt postboks for sentralisert administrasjon.

• Individuelle svarteliste og hviteliste

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp en Mail Server via Synology 

MailPlus Server.

Mer informasjon

• Hva er den beste måten å distribuere Synology MailPlus og velge en Synology NAS 
på?

• Hvordan flytter jeg e-post fra Microsoft Exchange til Synology MailPlus Server?

• Hvordan oppretter jeg en høy tilgjengelighet-klynge for Synology MailPlus Server?

• Hvordan sjekker jeg Synology MailPlus på Mozilla Thunderbird og Microsoft 
Outlook?

•  Brukerne mine har ikke tillatelse til å bruke Synology MailPlus. Hva gjør jeg?

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_set_up_MailPlus_Server_on_your_Synology_NAS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/How_to_best_deploy_Synology_MailPlus_and_select_a_suitable_Synology_NAS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/How_to_best_deploy_Synology_MailPlus_and_select_a_suitable_Synology_NAS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_migrate_emails_from_other_mail_servers_to_Synology_MailPlus_Server
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_create_a_high_availability_cluster_for_MailPlus_Server
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_check_my_Synology_MailPlus_on_other_email_platforms
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_check_my_Synology_MailPlus_on_other_email_platforms
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/Why_is_MailPlus_stuck_on_the_loading_screen
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11.7 Web Station

Web Station kan brukes til å drifte nettsteder på Synology NAS. Med støtte for PHP, MySQL, Nginx, 

Apache HTTP Server og en rekke tredjepartspakker kan du administrere dynamiske og databasestyrte 

webinnganger (web entrances) som dekker personlige eller jobbrelaterte behov. 

Følgende funksjoner gjør administrasjon av nettsteder fleksibelt og enkelt:

• Virtuelle vertstjenester: Du kan drifte flere nettsteder som alle har sin egen unike nettadresse.

• Personlige nettsteder: Du kan tilordne en uavhengig nettportal til hver lokale bruker, domenebruker 

og LDAP-bruker, slik at de kan drifte sitt eget nettsted.

• Brukerdefinerte profiler for PHP-miljøer og feilsider

Se artiklene under Web Station for mer informasjon.

Mer informasjon

• Hvordan drifter jeg et nettsted på Synology NAS?

• Hvordan gir jeg tilgang til mapper som brukes til å drifte nettsteder?

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/WebStation/application_webserv_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/How_to_host_a_website_on_Synology_NAS
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/What_should_I_set_permissions_to_folders_for_websites


75

Kapittel 12: Multimedier

DSMs multimedieprogrammer gir alle en smart måte å administrere bilder, organisere videoer og lytte 

til musikk på, når som helst og hvor som helst. Dette kapitlet fremhever noen av hovedfunksjonene for 

underholdning på Synology NAS.

12.1 Synology Photos

Synology Photos samler og viser bilder og videoer lagret på Synology NAS. Programmet gir brukerne 

fleksible organiseringsalternativer og detaljerte delingsinnstillinger for skreddersydd bildebehandling.

Hver fane i Synology Photos har en hovedfunksjon:

• Med Bilder kan brukerne administrere bilder og videofiler med mapper. Brukere kan velge å jobbe 

for seg selv i sitt eget personlige område, eller åpne opp et delt område og invitere andre til 

samarbeid.

• Album er virtuelle og lar brukere opprette ulike bildesamlinger uten å ta opp ekstra lagringsplass.

• Deling viser lister med albumene som deles med brukeren, og som brukeren deler med andre.

Det er en mobilapp som støtter iOS og Android. Den er bygd for enkel navigering, organisering og 

sikkerhetskopiering. Du kan også strømme bilder til andre skjermer med AirPlay eller Google Chromecast.

Se denne artikkelen for mer informasjon om bruk av Synology Photos i nettlesere. Se denne 
artikkelen for mer informasjon om Synology Photos for mobil.

Kapittel 12: Multimedier

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/SynologyPhotos/photos_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Mobile/help/SynologyPhotos/iOS_iPhone?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Mobile/help/SynologyPhotos/iOS_iPhone?version=7
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12.2 Video Station

Organiser videosamlingene dine med Video Station. Du kan administrere filmer, TV-programmer eller 

hjemmevideoer på Synology NAS og strømme dem til ulike enheter, inkludert datamaskiner, DLNA/UPnP-

kompatible DMA-er, AirPlay-enheter og mobilenheter. 

Dette er hovedfunksjonene:

• Bla gjennom videoer som er lagret på NAS: Administrer videoer ved å kategorisere dem som Film, TV-
program og Hjemmevideo eller opprette et egendefinert bibliotek for enkel navigering.

• Hent videoinformasjon automatisk: Finn videoene dine med metadata (f.eks. plakater, undertekster og 

andre videodetaljer) hentet fra Internett. Informasjon kan hentes ved å aktivere funksjonen Video Info-
utvidelse (på Video Station > Innstillinger > Avanserte innstillinger).

• Styr avspillingen av videoene: Juster volumet, velg avspillingskvalitet for videoen eller slå på 

undertekster.

• Del videoer med andre: Del videoene dine med andre ved å bruke en lenke, eller spesifiser brukere ved å 

gi dem rettighetene som kreves. 

Se artiklene under Video Station for å finne ut hvordan du administrerer Video Station.

Mer informasjon

• Hvordan får jeg jevn strømming via Video Station/DS video?

• Støtter Synology NAS-enheten min strømming av 4K-videoer?

12.3 Audio Station

Sentraliser musikksamlingene dine i skyen. Med Audio Station kan du spille av musikk på Synology NAS 

fra en nettleser eller mobilenhet, eller strømme den på ulike enheter som kan brukes til avspilling. 

Audio Station har flere navigasjons- og avspillingsfunksjoner som forenkler administrering av musikk. Her 

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/VideoStation/VideoStation_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_do_I_stream_videos_smoothly_via_Video_Station_DS_video
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/Does_my_Synology_NAS_support_streaming_4k_videos
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er en liste over fordelene du får med Audio Station:

• Hør på musikk når som helst og hvor som helst: Audio Station støtter AirPlay-, Chromecast-, CarPlay-, 

Android Auto- og Amazon Alexa-enheter, slik at du enkelt kan spille musikk med ulike typer enheter.

• Effektiv organisering av musikkbiblioteket ditt: Du kan sortere musikk etter artister, album, komponister 

og sjangere, eller opprette personlige-/gruppe-/smart-spillelister for å forenkle administreringen.

• Enkel tilgang til musikk: Lagre spillelister, artister og album i Mine fester for å ha rask tilgang til dem, 

se de nyeste musikksamlingene i Nylig lagt til eller hør på alle typer sanger som velges tilfeldig for 

deg med Random 100.

• Enkel deling av musikk: Du kan dele en sang med hvem som helst ved hjelp av en kobling, eller 

samle flere sanger til en delt spilleliste med alternativet for å tilpasse gyldighetsperioden for å øke 

sikkerheten.

Se artiklene under Audio Station for å finne ut hvordan du administrerer Audio Station.

Mer informasjon

• Hvordan aktiverer jeg Audio Station Skill på Amazon Alexa?

12.4 Media Server

Gjør Synology NAS om til en multimedieserver. Med Media Server kan du strømme multimedieinnhold fra 

Synology NAS til DLNA/UPnP-kompatible DMA-er (f.eks. stereosystemer, TV-apparater eller spillkonsoller). 

Koble disse enhetene til hjemmenettverket ditt for å vise bilder, høre på musikk og se videoer, uten å 

installere noen programmer eller enheter.

Administrer Media Server med følgende alternativer for å forbedre DMA-kompatibiliteten og få en god 

strømmeopplevelse:

• Støtte for konvertering av lyd/video for å konvertere filer til kompatible formater.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_enable_Audio_Station_skill_on_Amazon_Alexa
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• Tilpassede MIME-typer som hjelper individuelle enheter med å identifisere filformater.

• Enhetslister for å begrense tilgang til nylig oppdagede enheter på LAN, og for å bruke innstillingene i 

forhåndsdefinerte profiler.

Se artiklene under Media Server for mer informasjon.

Mer informasjon

• Hvordan spiller jeg av multimedieinnhold som er lagret på Synology NAS med DLNA/
UPnP-kompatibel DMA?

12.5 Indekseringstjeneste

Indekseringstjenesten er en måte å skanne og indeksere multimediefiler automatisk på fra 

spesifiserte mapper i File Station. Når disse filene er indeksert, er de tilgjengelige fra DMA-er og vises 

i multimediepakker, inkludert, Synology Photos, Video Station, Audio Station, Media Server og iTunes 

Server.

Nye filer indekseres automatisk i mappene music, music og video som standard. Hvis du ønsker å 

opprette en indeksert mappe, går du til Kontrollpanel > Indekseringstjeneste. På denne siden 

kan du redigere/fjerne indekserte mapper, velge kvalitet på miniatyrbilder for bilder og videoer eller 

administrere konverteringsinnstillinger for videoer.

Se denne artikkelen for mer informasjon om indekseringstjenesten.

Merknader:

• Monterte delte mapper fra eksterne servere kan ikke legges til som indekserte mapper.

• Du kan legge til opptil 100 indekserte mapper på din Synology NAS.

https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/MediaServer/application_mediaserver_desc?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_enjoy_multimedia_contents_stored_on_Synology_NAS_with_DLNA_UPnP_compliant_DMAs
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_enjoy_multimedia_contents_stored_on_Synology_NAS_with_DLNA_UPnP_compliant_DMAs
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/application_mediaindexservice_general?version=7
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Surveillance Station er en profesjonell sikkerhetsløsning som kan tilpasses for å dekke enhver brukers 

behov. Med det rene nettbaserte grensesnittet og omfattende enhetskompatibilitet kan du enkelt 

overvåke direktesendte kamerafeeder, tilpasse videoopptak, motta øyeblikkelige varsler og gjøre mye 

mer. I tillegg kan du administrere sikkerheten mens du er på farten med DS cam, mobilversjonen av 

Surveillance Station.

Se dette dokumentet for mer informasjon om hvordan du bruker overvåkingssystemet.

13.1 Konfigurere IP-kameraer

Surveillance Station er kompatibelt med over 7900 IP-kameraer, inkludert PTZ, fiskeøye, kameraer med 

flere linser og andre spesialiserte enheter. Videoopptak kan enten planlegges eller utløses av hendelser 

med Hendelsesregistrering, slik at bare opptak av en viss verdi tar opp lagringsplass.

Se denne artikkelen for å finne ut hvordan du legger til kamera og bruker de ulike kamerafunksjonene.

Kapittel 13: Overvåking

https://global.download.synology.com/download/Document/Software/UserGuide/Package/SurveillanceStation/8.2/enu/Synology_Surveillance_Station_User_Guide_enu.pdf
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/ip_camera?version=7
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13.2 Overvåke kamerafeeder

Direkte visning støtter strømming i sanntid av opptil 100 kanaler i en og samme layout. Du kan 

bytte fritt mellom forskjellige kameravisninger, betjene kameraer direkte ved hjelp av kontrollene på 

kameraskjermen og aktivere hendelsesvarsler slik at ingen uvanlige handlinger går ubemerket hen.

Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du bruker direkte visning.

13.3 Effektiv avspilling av opptak

Du kan se sikkerhetsvideoene i tidslinjen. Sjekk opptak for et bestemt tidsområde med Surveillance 

Stations tidslinje, kalender og søkefunksjon. Filtre kan konfigureres for å se bestemte hendelser eller 

kameraer. Opptak kan spilles av synkronisert, eller vises ett og ett.

Se denne artikkelen for mer informasjon om opptaksadministrasjon.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/liveview?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/multievent_player?version=7
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13.4 Omfattende administrasjonsfunksjoner

Administratorer kan administrere mer enn bare IP-kameraer og opptak. Eksempel:

• Handlingsregler automatiserer en rekke overvåkingsfunksjoner basert på et sett med regler, for 

eksempel angitte tidsplaner for når kameraene skal være på.

• Med Rettighetsprofil får brukere andre administrative administrator/tilskuer-tillatelser til Surveillance 

Station-programmer.

• Systemlogger inneholder all informasjon om aktiviteter i Surveillance Station, mens hendelseslogger 

viser registrerte hendelser.

• Varslinger kan tilpasses for å sende umiddelbare varsler til sikkerhetspersonell.

Mer informasjon

• Se denne artikkelen for mer informasjon om handlingsregler.

• Se denne artikkelen for mer informasjon om brukere og rettigheter.

• Se denne artikkelen for mer informasjon om logger i Surveillance Station.

• Se denne artikkelen for mer informasjon om sending av varslinger.

13.5 Centralized Management System

Med Surveillance Station Centralized Management System (CMS) kan du betjene et overvåkingssystem 

for flere steder og flere servere ved å gjøre om serveren din til en vert. Kameraer, direktefeeder og opptak 

kan styres fra en og samme nettportal. Automatisk feiloverførings- og sikkerhetskopitjenester er også 

tilgjengelige for å gi uavbrutt videoovervåking.

Mer informasjon

• Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp Surveillance Station CMS.

• Se denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du velger et Synology-produkt som en CMS-

vert.

https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/action_rule?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/user?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/log?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/notification?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/cms?version=7
https://www.synology.com/knowledgebase/Surveillance/tutorial/Performance/How_to_select_a_Synology_product_as_the_host_server_for_Surveillance_Station_CMS_structure
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Juridisk informasjon
• Personvernerklæring

• Erklæring om tjenestenes datainnsamling

• Synologys lisensavtale for sluttbrukere (EULA)

• Tjenestevilkår for Synology Pakkesenter

Vedlegg

https://www.synology.com/company/legal/privacy
https://www.synology.com/company/legal/Services_Data_Collection_Disclosure
https://www.synology.com/company/legal/terms_EULA
https://www.synology.com/company/legal/package_center
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