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Vind uw informatie

Synology publiceert een breed scala aan ondersteunende 
documentatie.

In Knowledge Center vindt u handige Help- en 
FAQ-artikelen en videotutorials die processen in 
eenvoudige stappen onderverdelen. U vindt er ook 
Gebruikershandleidingen, Oplossingsgidsen, brochures en 
White Papers. Ervaren gebruikers en beheerders vinden 
antwoorden en richtlijnen in de technische Gidsen voor 
beheerders en Gidsen voor ontwikkelaars.

Heeft u een probleem en kunt u de oplossing niet vinden 
in onze officiële documentatie? Honderden antwoorden 
van gebruikers en ondersteuningspersoneel vindt u in 
Synology Community of neem contact op met Synology 
Support via het webformulier, e-mail of telefoon.

https://kb.synology.com/
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Synology Router Manager (SRM) is een speciaal webgebaseerd besturingssysteem voor uw 

Synology Router, ontworpen om u te helpen bij het beheren en beschermen van uw netwerk.

De belangrijkste kenmerken en functionaliteiten van SRM zijn onder meer:

• Connectiviteitsbeheer: Gebruiksvriendelijke en krachtige tools voor connectiviteitsbeheer 

garanderen een soepele werking van uw netwerk. Configureer moeiteloos internet, VLAN, 

dual WAN en andere instellingen.

• Smart Wi-Fi & mesh-netwerk: Smart Connect met bandbesturingstechnologie wijst voor 

het beste signaal en de beste snelheid uw apparaat op intelligente wijze toe aan de beste 

band van de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden. U kunt meerdere wifinetwerken efficiënt beheren 

vanuit één webportaal.

• Monitoring van netwerkverkeer: SRM biedt gedetailleerde informatie over het verkeer 

van alle toepasingen en apparaten waardoor beheerders met behulp van apparaatbeheer 

en netwerkdetectietools gemakkelijk potentiële bedreigingen of geïnfecteerde apparaten 

kunnen ontdekken.

• VLAN-configuratie: Gebruik geavanceerde VLAN-functies om de netwerkbeveiliging en 

flexibiliteit te verbeteren. U kunt een netwerk maken dat specifiek is bedoeld voor bekabelde 

of draadloze apparaten. Isoleer apparaten van andere netwerksegmenten of isoleer 

apparaten van twee netwerken (bv. primair netwerk en IoT-netwerk).

• Meerdere SSID's: Koppel wifinamen (SSID's) aan VLAN's, stel meerdere SSID's in (maximaal 

15 voor modellen die tri-band-frequenties ondersteunen) en pas schema's en MAC-filters 

aan voor elke SSID.

• Add-onpakketten: Breid eenvoudig netwerkbeheerfunctie uit met VPN Plus Server, Safe 

Access, Threat Prevention en andere toepassingen op basis van uw behoeften. 

• Mobiele toepassing DS router: Voer de eerste installatie uit van een Synology Router uit, 

configureer de internetverbinding, beheer meerdere SSID's, beheer apparaatconnectiviteit 

met Safe Access, herinner gebruikers aan relevante activiteiten die hun aandacht vereisen en 

bekijk alle inhoud in één oogopslag op de nieuwe overzichtspagina.

Hoofdstuk 1: Inleiding
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Hoofdstuk 2: Aan de slag met SRM

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de initiële configuraties van Synology Router Manager 

(SRM). Om u op weg te helpen met uw Synology Router, worden de eerste installatie en 

bureaubladnavigatie in de volgende instructies beschreven.

2.1 SRM installeren met Web Assistant

Volg de onderstaande stappen om SRM met Web Assistant te installeren:

1. Volg de instructies in de Snelstartgids van uw Synology Router om uw router te installeren 

op uw apparaat.

2. Gebruik een computer of draadloos apparaat dat verbonden is met het lokale netwerk van 

de Synology Router. Als u een draadloos apparaat gebruikt, kunt u een verbinding maken 

met het wifinetwerk (SSID: SynologyRouter; wachtwoord: synology).

3. Open een webbrowser en voer de URL in de adresbalk in:

• http://router.synology.com

• http://192.168.1.1:8000

4. Eenmaal verbonden, klik op Starten om de SRM-installatiewizard te starten.

5. Vul de informatie in om een beheerdersaccount in te stellen. Klik op Volgende om door te 

gaan. 
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6. Vul de informatie in om het wifinetwerk in te stellen. Klik op Volgende om door te gaan. 

7. De werkingsmodus instellen. 

 

Opmerkingen:

• Als de Draadloze Router-modus is geselecteerd, kunt u ook Externe toegang tot SRM 

inschakelen. Deze optie beperkt de externe toegang tot SRM via de HTTP/HTTPS-poort 

(bv. 8000/8001).

• Raadpleeg hoofdstuk 3 voor meer informatie over bedrijfsmodi.

8. Kies een internetverbindingstype:

• PPPoE: Kies deze optie als uw ISP u PPPoE-aanmeldingsgegevens heeft verstrekt.

• Handmatig IP: kies deze optie wanneer u een beschikbaar IP-adres hebt om te 

gebruiken.

• Automatisch IP: kies deze optie wanneer uw ISP-modem een automatisch IP toewijst.

• DS-Lite: Kies deze optie als uw ISP u een DS-Lite-serviceaanvraag heeft verstrekt. 
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9. De wizard legt u verder uit hoe u uw SRM instelt. De instelling zal nog drie minuten 

duren.

10. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Nu beheren om van SRM en de vele functies 

te genieten.

2.2 SRM installeren met DS router

Met de mobiele toepassing DS router van Synology kunt u uw Synology Router snel instellen 

en beheren. Volg de onderstaande stappen om SRM met DS router te installeren.

1. Volg de instructies in de Snelstartgids, geleverd bij uw Synology Router, om het apparaat 

te installeren.

2. Download en installeer DS router op uw draadloos apparaat. 

3. Maak op uw draadloos apparaat een verbinding met het wifinetwerk (SSID: 

SynologyRouter; wachtwoord: synology).

4. Volg de instructies van de installatiewizard.

https://apps.apple.com/app/ds-router/id963699443
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.dsrouter
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Hoofdstuk 2: Aan de slag met SRM

2.3 Navigeren door uw SRM-bureaublad

Aanmelden bij SRM

Volg de onderstaande stappen om u aan te melden via een webbrowser:

1. Controleer of uw apparaat en Synology Router met internet of hetzelfde lokaal netwerk 

zijn verbonden.

2. Open een browser op uw computer en voer een van de volgende opdrachten in de 

adresbalk in:

• Via het lokale netwerk: Wanneer uw apparaat en de Synology Router zijn verbonden 

met hetzelfde lokale netwerk, typt u een van de volgende opties:  

Adres Voorbeeld

Privé-IP-adres van Synology Router:8000 192.168.1.1:8000

router.synology.com

• Via het internet: Wanneer uw apparaat en de Synology Router zijn verbonden met 

internet, typt u een van de volgende opties:  

Adres Voorbeeld

Privé-IP-adres van Synology Router:8000 66.249.7x.1xx:8000

QuickConnect-adres quickconnect.to/uw QuickConnect ID

DDNS-adres yourSynoRouter.synology.me

3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden. 

Opmerkingen:

• Het SRM-bureaublad is aanpasbaar. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/WiFiConnect/wifi_guestnetwork?version=1_3#t1d
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De taakbalk bezoeken

De taakbalk bovenaan het bureaublad bevat de volgende functies: 

1. Bureaublad weergeven: minimaliseert alle open toepassings- en pakketvensters.

2. Hoofdmenu: toont en opent de op uw Synology Router geïnstalleerde toepassingen en 

pakketten. Met klikken en slepen maakt u snelkoppelingen.

3. Toepassingen openen: toont momenteel geopende toepassingen en pakketten. Met 

een rechtsklik kunt u pakketten aan de taakbalk pinnen voor snellere toegang.

4. Uploadwachtrij: verschijnt bij het uploaden van bestanden naar uw Synology Router. 

Klik op dit pictogram voor meer details, zoals voortgang- en uploadsnelheid.

5. Meldingen: toont meldingen, zoals fouten, statusupdate's en pakketinstallatiemeldingen.

6. Opties: hier kunt u uw persoonlijke accountopties wijzigen, uw Synology Router opnieuw 

opstarten of u afmelden.

7. Zoeken: hier kunt u snel specifieke toepassingen, pakketten of SRM Help-artikelen 

vinden.

8. Pilot View: toont een voorbeeldweergave van alle open toepassings- en pakketvensters.

Het hoofdmenu bezoeken

Hier vindt u een lijst met toepassingen en pakketten die op uw Synology Router zijn 

geïnstalleerd. 

Opmerkingen:

• U kunt snelkoppelingen op het bureaublad maken. Raadpleeg dit artikel voor meer 
informatie.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/MainMenu/get_started?version=1_3#t2_1
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Opnieuw opstarten en uitloggen

Klik op het menu Opties (het pictogram persoon rechtsboven) om uw Synology Router 

opnieuw op te starten of af te melden.

2.4 Aanmelden voor een Synology-account

Synology Account is een alles-in-één webplatform voor de online services van Synology. Met 

een Synology-account kunt u een QuickConnect ID voor uw Synology Router registreren, 

waarmee u uw Synology Router overal en altijd veilig kunt configureren en beheren. 

Andere Synology-services zoals de ondersteuningsservices van Synology, de nieuwste 

productupdates, softwarelicentiebeheer en uw aankoopgeschiedenis van Synology-

producten zijn ook beschikbaar.

Ga naar Configuratiescherm > Systeem > Synology Account, of de officiële website van 

Synology Account om uw Synology Account te registreren of voor toegang.

2.5 Een QuickConnect ID registreren

Met QuickConnect kunt u een verbinding maken met uw Synology Router zonder regels 

voor poort doorsturen in te stellen. Voer eenvoudig uw QuickConnect ID in Synology-

clienttoepassingen in (b.v. DS router) of bezoek "quickconnect.to/uw QuickConnect ID" in een 

browser voor toegang tot uw Synology Router.

Met de onderstaande stappen kunt u de service op elk moment activeren: 

1. Ga naar Netwerkcenter > Internet > QuickConnect & DDNS.

2. Schakel het selectievakje QuickConnect inschakelen in.

3. Er verschijnt een inlogvenster wanneer u niet op uw Synology-account bent aangemeld. 

Voer uw bestaande Synology-accountgegevens in of maak een nieuwe account aan in 

het venster.

4. Specificeer een nieuwe QuickConnect ID.

5. Klik op Toepassen.

Opmerkingen:

• een aangepaste QuickConnect ID mag alleen Engelse letters, cijfers en streepjes 
(-) bevatten. En moet altijd met een letter beginnen en mag niet eindigen met een 
streepje.

• Voor meer informatie over QuickConnect raadpleeg dit artikel.

https://account.synology.com/
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_quickconnect_ddns?version=1_3
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Hoofdstuk 3: Een bedrijfsmodus selecteren

Dit hoofdstuk beschrijft de draadloze werkingsmodi van uw Synology Router om optimaal 

aan uw netwerkbehoeften te voldoen. Bedrijfsmodi vindt u in het Netwerkcenter > 

Bedrijfsmodi. 

3.1 Draadloze router

De draadloze router-modus is de standaard werkingsmodus. De Synology Router draagt in 

deze modus gegevens over van het ene netwerk naar het andere (bv. het lokale netwerk en 

internet) en vindt geoptimaliseerde paden met behulp van een routingtabel.

Met deze modus kunt u er ook voor zorgen dat alle gegevens worden doorgestuurd 

via NAT (Network Address Translation). Als een pakket bijvoorbeeld het lokale netwerk 

verlaat, vertaalt de Synology Router het privé-IP-adres van zijn bron (bv. 192.168.1.1) in een 

openbaar IP-adres.

Deze modus wordt aanbevolen onder de volgende omstandigheden:

• Het lokale netwerk vereist extra beveiliging, bv. firewall, NAT en DMZ.

• U wilt meerdere subnetten maken binnen een lokaal netwerk.

Opmerkingen:

• Om de draadloze router-modus te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de Synology 

Router is verbonden via één van de volgende methoden:

• Met een ISP-modem: Verbind de WAN-poort van uw Synology Router met een 

ethernetkabel met de LAN-poort van een ISP-modem (Internet Service Provider).

• Zonder een ISP-modem: Verbind de WAN-poort van uw Synology Router met een 

ethernetkabel met de internetpoort in de muur/vloer.

• NAT is standaard ingeschakeld in de draadloze router-modus.

3.2 Draadloze AP (access point)

De draadloze AP-modus (ook wel de brugmodus genoemd) verandert uw Synology Router 

in een netwerkswitch. In deze modus biedt de Synology Router bekabelde/draadloze 

toegang, maar kan het geen routes voor gegevensoverdracht selecteren. Het toewijzen van 

IP-adressen aan clients in het lokale netwerk is ook niet beschikbaar.
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Hoofdstuk 3: Een bedrijfsmodus selecteren

Deze modus wordt aanbevolen onder de volgende omstandigheden:

• De Synology Router is al met een ethernetkabel verbonden met een ISP-modem of router 

voor internettoegang.

Opmerkingen:

• De draadloze AP-modus kent verschillende beperkingen:

• De functies van de tabbladen Poort doorsturen en Verkeerbeheer in 
Netwerkcenter zijn niet beschikbaar.

• DHCP voor het lokale netwerk is uitgeschakeld, maar de Synology Router kan nog 
steeds IP-adressen toewijzen aan clients in het gastnetwerk.

• Om te garanderen dat SRM-pakketten (bv. Safe Access) correct functioneren, moet 
de ethernetkabel die verbonden is met de bovenliggende router worden aangesloten 
op de WAN-poort van uw Synology Router.
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Hoofdstuk 4: Wifiverbindingen instellen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe wifinetwerken in te stellen en te beheren, MAC-filters te 

definiëren en WPS-opties te configureren in Wi-Fi Connect.

4.1 Het primaire wifinetwerk beheren

Als onderdeel van het primaire lokale netwerk wordt standaard een wifinaam (SSID) voor u 

gemaakt. 

De volgende aanvullende opties kunt u configureren onder Wi-Fi Connect > Wifi-
instelingen > Wifinetwerk > Primair netwerk (systeemstandaard) door Bewerken te 

selecteren:

• Smart Connect inschakelen: Smart Connect is een combinatie van de 2.4 GHz- en 5 GHz-

banden. Deze functie zorgt dat aangesloten apparaten automatisch de band gebruikt die 

het sterkste signaal en snelheid biedt. 

• Beveiligingsinstellingen configureren: Hier kunt u instellingen configureren zoals 

wachtwoord en beveiligingsniveau.

• MAC-filter toepassen: Controleer of specifieke MAC-adressen (of apparaten) toegang 

hebben tot het draadloze netwerk.

• Een schema configureren: Stel dagen en tijden in waarop uw wifinetwerk automatisch 

wordt uitgeschakeld.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het beheer van uw primair wifinetwerk.

4.2 Het gastwifinetwerk activeren

Een gastwifinetwerk is doorgaans een tijdelijk netwerk dat door bedrijven is gemaakt voor 

bezoekers/niet-reguliere gebruikers. Om ongeautoriseerde toegang tot het hostnetwerk te 

voorkomen, kunnen gasten alleen verbinding maken met het gastnetwerk en niet met het 

hostnetwerk. 

Standaard wordt er een gedeactiveerd gast-wifi-netwerk voor u gemaakt. Het 

gastwifinetwerk kan worden geactiveerd onder Wi-Fi Connect > Wifi-instellingen > 

Wifinetwerk > Gastnetwerk (systeemstandaard).

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/WiFiConnect/wifi_network?version=1_3#x_anchor_iddabf721017
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Naast de beschikbare opties in het primaire wifinetwerk kunnen de volgende extra opties 

worden geconfigureerd: 

• Gastportaal configureren: Pas een webpagina om een welkomstbericht weer te geven 

met verschillende informatie waarmee de gebruiker moet communiceren alvorens 

toegang tot het netwerk te krijgen.

• Clientisolatie configureren: Dit is een beveiligingsfunctie die voorkomt dat draadloze 

clients met elkaar communiceren.

• Een schema configureren: Stel dagen en tijden in waarop uw wifinetwerk automatisch 

wordt uitgeschakeld. U kunt ook een periode opgeven waarna het gastnetwerk zal 

worden uitgeschakeld.

4.3 Aangepaste wifinetwerken maken

Met een klik op Maken onder Wi-Fi Connect > Wifi-instellingen > Wifinetwerk kunt u 

snel een aangepast wifinetwerk maken. U kunt een verbinding maken met een bestaand 

lokaal netwerk of een lokaal netwerk met dezelfde naam wordt gemaakt. 

De volgende aanvullende opties zijn beschikbaar voor configuratie:

• Smart Connect inschakelen: Smart Connect is een combinatie van de 2.4 GHz- en 5 GHz-

banden. Deze functie zorgt dat aangesloten apparaten automatisch de band gebruikt die 

het sterkste signaal en snelheid biedt. 

• Beveiligingsinstellingen configureren: Hier kunt u instellingen configureren zoals 

wachtwoord en beveiligingsniveau.

• Een MAC-filter toepassen: Controleer of specifieke MAC-adressen (of apparaten) 

toegang hebben tot het draadloze netwerk.

• Een schema configureren: Stel dagen en tijden in waarop uw wifinetwerk automatisch 

wordt uitgeschakeld.

Opmerkingen:

• Onder Wi-Fi Connect > Wifi-instellingen > Radio kunt u draadloze uplink configureren 
en radio-instellingen bewerken die van toepassing zijn op al uw wifi-netwerken. 

• Verdere instellingen zoals VLAN-tagging en netwerkisolatie kunnen worden 
geconfigureerd in Netwerkcenter.

• U kunt ook aangepaste Wi-Fi-netwerken maken met behulp van de mobiele app DS 
router.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het beheer van wifinetwerken.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/WiFiConnect/wifi_network?version=1_3
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4.4 MAC-filtering configureren

Met filtering van MAC-adressen kunt u het verkeer van bekende machines of apparaten 

blokkeren of alleen het verkeer van bekende apparaten toestaan. Het MAC-adres van een 

computer of apparaat wordt door uw Synology Router gebruikt om het te identificeren en 

de toegang te blokkeren of toe te staan.

Standaard wordt de systeemblokkeringslijst voor u gemaakt met MAC-adressen die 

apparaten bevatten die automatisch worden geblokkeerd door broadcast-stormpreventie. 

Zo wordt voorkomen dat apparaten in korte tijd een groot aantal broadcast-pakketten 

kunnen verzenden (waardoor de normale werking van andere apparaten wordt beïnvloed). 

Deze lijst is van toepassing op alle wifinamen (SSID's) en heeft voorrang op alle aangepaste 

MAC-filters.

Ga naar Wi-Fi Connect > Wifi-instellingen > MAC-filter > Systeemblokkeringslijst om 

apparaten in de systeemblokkeringslijst te bewerken of om broadcast-stormpreventie in te 

schakelen.

Extra filter kunnen ook voor organisatorische en administratieve doeleinden worden 

gemaakt. U kunt bijvoorbeeld MAC-filters gebruiken in complexe netwerken met meerdere 

gateways en wifipunten om gebruikerstoegang tot specifieke netwerken te beperken. 

Ga naar Wi-Fi Connect > Wifi-instellingen > MAC-filter en klik op Maken om aangepaste 

MAC-filters te maken.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de configuratie van MAC-filtering.

4.5 Verbinding maken met wifi via WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een draadloze beveiligingsstandaard waarmee u eenvoudig 

apparaten kunt aansluiten op een draadloos netwerk.

Ga naar Wi-Fi Connect > Wifi-instellingen > WPS en schakel het selectievakje WPS 
inschakelen in.

Er zijn twee WPS-methoden waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met een 

draadloos netwerk dat door uw Synology Router wordt gehost: 

• Hardware WPS-knop: Druk op de WPS-knop op uw Synology Router of klik op de WPS-

knop onder Hoofd WPS > Per drukknop.

• PIN-code: Voer een AP PIN-code in op het clientapparaat of voer de PIN-code van de 

client in.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over verbinding met wifi via WPS.

Opmerkingen:

• Het toevoegen van extra wifi-punten met WPS wordt niet ondersteund.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/WiFiConnect/wifi_macfilter?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/WiFiConnect/wifi_wps?version=1_3
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Hoofdstuk 5: Een mesh-wifinetwerk bouwen

Dit hoofdstuk introduceert verschillende functies voor het beheren van wifipunten en het 

bouwen van een mesh-wifisysteem. 

5.1 Wifipunten toevoegen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u wifi-punten toevoegt om een mesh wifisysteem te 

implementeren. Raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde instructies.

1. Ga naar Wi-Fi Connect > Wifipunt op uw primaire router.

2. Klik op Toevoegen.

3. Volg de instructies op het scherm om uw extra wifi-punten te plaatsen, schakel ze in en 

wacht tot de LED-indicatoren knipperen.

4. De wizard start de scan naar beschikbare wifi-punten. Geef de wifi-punten een naam 

wanneer de scan is voltooid en klik op Volgende. De wifi-punten worden binnen enkele 

minuten aan uw mesh wifisysteem toegevoegd.

Opmerkingen:

• Raadpleeg de hardware-installatiegids van het desbetreffende model voor uitleg over 
de werking van ledllampjes.

• Wanneer de standaardinstellingen van het primaire wifipunt zijn gereset, is het 
mogelijk dat de wifipunten geen verbinding met de primaire router kunnen maken. 
Om uw mesh-wifisysteem opnieuw op te bouwen, reset u alle wifipunten en volgt u de 
instructies van de Installatiewizard Mesh-wifisysteem.

• Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over mesh-wifisystemen.

https://www.synology.com/knowledgebase/SRM/tutorial/Mesh_System/How_do_I_deploy_a_mesh_Wi-Fi_system
https://www.synology.com/support/download
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/FAQ_mesh_wifi_system
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5.2 Wifipunten beheren

U kunt bij Wi-Fi Connect > Wifipunt nieuwe wifipunten toevoegen, bestaande wifipunten 

beheren en de huidige status van uw wifisysteem per topologie bekijken. Al uw apparaten en 

hun verbindingstypes worden op deze pagina vermeld — een vaste lijn betekent dat het 

wifipunt verbonden is met een ethernetkabel en een stippellijn betekent dat het wifipunt 

verbonden is via wifi. 

• Details: Geef uw wifipunten een naam voor eenvoudige identificatie. In het 

vervolgkeuzevenster vindt u de algemene informatie, de netwerkstatus en de verbonden 

lijst.

• Beheren: Wijzig de status van alle wifipunten.

• Led uitschakelen: Schakel het ledindicatielampje van het geselecteerde wifipunt uit.

• Knipperen om te vinden: Gebruik de knipperende ledindicator van het geselecteerde 

wifipunt om de locatie van het wifipunt te vinden.

• Nu opnieuw opstarten: Start het geselecteerde wifipunt onmiddellijk opnieuw op.

• Verwijderen en resetten: Verwijder het geselecteerde wifipunt uit het mesh-wifisysteem 

en herstel de fabrieksinstellingen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de configuratie van wifipunten.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/WiFiConnect/wifi_mesh?version=1_3
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Hoofdstuk 6: Clientapparaten beheren

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende functie om clientapparaten te beheren.

6.1 Apparaatstatus bewaken

Ga naar Netwerkcenter > Status om in real-time de status van het bedrade/draadloze 

netwerk, het CPU-gebruik en het geheugengebruik van de Synology Router te bewaken. 

U kunt ook de aangesloten apparaten op uw Synology Router en respectievelijk 

netwerkgebruik bewaken.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de monitoring van op uw Synology Router 

aangesloten apparaten en hun desbetreffend netwerkgebruik.

6.2 Verkeersbeheer toepassen

Verkeerbeheer beheert het upload- en downloadverkeer van uw Synology Router-netwerk. 

Een overzicht van de toegepaste huidige verkeersbeheerregels en QoS-instellingen (Quality 

of Service) op apparaten vindt u bij Netwerkcenter > Verkeersbeheer > Algemeen.

Bandbreedte beheren

U kunt snel verkeersbeheerregels toepassen op aangesloten apparaten via Netwerkcenter 

> Verkeerscontrole > Algemeen (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

Configureer de volgende instellingen:

• Verbod: Blokkeert de communicatie tussen een apparaat en uw Synology Router. 

Verboden apparaten hebben nog steeds toegang tot andere apparaten binnen hetzelfde 

lokale netwerk terwijl de toegang tot internet of de SRM is onderbroken tot u zich 

opnieuw via een ander apparaat bij SRM aanmeldt en het verbod opheft.

• Hoge/lage prioriteit: Bepaalt welke apparaten een hogere of lager prioriteit hebben 

bij het verzenden of vervangen van gegevens tussen lokale netwerken en het internet. 

U kunt maximaal drie apparaten een hogere prioriteit verlenen en drie apparaten een 

lagere prioriteit.

• Gegarandeerde bandbreedte: definieert het uitgaande verkeer dat voor een apparaat of 

toepassing wordt gegarandeerd als de bandbreedte voor het hele systeem toereikend is.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/status?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/traffic_general?version=1_3
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• Maximale bandbreedte: Definieert het maximale uitgaande verkeer voor een apparaat 

of toepassing als de volledige bandbreedte van het systeem voldoende is en er nog 

Resterende systeembandbreedte is.

U kunt bij Netwerkcenter > Verkeersbeheer > Geavanceerd gedefinieerde 

verkeersbeheerregels voor andere apparaten toepassen op basis van hun MAC-adressen 

en de toegestane bandbreedte instellen voor toepassingen die op de apparaten worden 

uitgevoerd (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

Verkeerbeheerformule:

• We raden u aan om eerst de Uitvoerbandbreedte van het systeem te berekenen. 
Hierna controleert u of de som van de Gegarandeerde bandbreedte voor elk apparaat 
en toepassing niet groter is dan de Uitvoerbandbreedte van het systeem, anders zal 
de instelling mogelijk niet goed werken.

• De totale Gegarandeerde bandbreedte van alle apparaten en toepassingen + 
Resterende systeembandbreedte ≤ Uitvoerbandbreedte van het systeem 

• Gegarandeerde bandbreedte voor elk apparaat of toepassing ≤ Maximale 
bandbreedte voor elk apparaat of toepassing

Netwerkgebruik bewaken

U kunt per apparaat en per toepassing de netwerkgebruikgeschiedenis bewaken. Voor 

toegang tot het gebruikslogboek, ga naar Netwerkcenter > Verkeersbeheer > Rapport. U 

kunt de bron van afwijkend gebruik identificeren, zoals kwaadaardige software/websites of 

gebruikers identificeren die netwerkbronnen misbruiken.

U kunt bij Netwerkcenter > Verkeerscontrole > Rapport een rapporttaak maken om 

een leesvriendelijk verkeersrapport te genereren. Dit rapport geeft u een periodeoverzicht 

van de netwerkverkeerstatistieken van uw Synology Router. U kunt ook schema's en 

e-mailmeldingen opstellen voor verkeersrapporten.

6.3 Wake on LAN toepassen

Met Wake on LAN (WOL) kunt u extern uitgeschakelde bedrade apparaten inschakelen. Aan 

WOL-service gekoppelde apparaten kunnen via MAC-adressen of de verbindingslijst worden 

ingeschakeld.

Een aan het lokale netwerk van de Synology Router gekoppeld Synology NAS (bv. 

DiskStation of RackStation) kunt u gemakkelijk inschakelen met QuickConnect ID, zonder 

het MAC-adres of de verbindingslijst te gebruiken.

Ga naar Netwerktools > Wake on LAN om de WOL-gerelateerde service te gebruiken 

(raadpleeg dit artikel voor gedetailleerde instructies).

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/traffic_advanced?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkTools/wol?version=1_3
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Hoofdstuk 7: Netwerkbeveiliging versterken

Dit hoofdstuk introduceert verschillende beveiligingsfuncties om uw Synology Router en 

aangesloten clientapparaten te beschermen tegen potentiële cyberbedreigingen.

7.1 Security Advisor gebruiken

We raden u ook aan om Security Advisor te gebruiken, een SRM-beveiligingstoepassing die 

uw SRM-instellingen en Synology Router scant. Security Advisor controleert uw instellingen 

en stelt wijzigingen voor om uw Synology Router veilig te houden.

Ga naar Hoofdmenu > Security Advisor om Security Advisor te starten (raadpleeg dit 
artikel voor meer informatie).

7.2 De firewall activeren

Firewallregels filteren standaard de externe IPv4- en IPv6-toegang tot uw Synology Router 

gebaseerd op opgeven voorwaarden (bv. poorten en IP-bronadressen). Met firewallregels 

kunt u het beveiligingsbeleid verfijnen voor een betere bescherming van uw Synology 

Router.

De standaard firewallregels zijn al voor u ingeschakeld. Om uw firewall te verfijnen, kunt u 

aangepaste firewallregels voor algemeen verkeer maken in Netwerkcenter > Beveiliging > 

Firewall (raadpleeg dit artikel voor meer informatie). 

Om het internettoegangsbeleid van SRM-services/pakketten te wijzigen, ga naar 

Netwerkcenter > Beveiliging > Service (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

Opmerkingen:

• Firewallregels kunnen op WAN-naar-LAN- of WAN-naar-SRM-verkeer worden toegepast.

Externe toegang inschakelen

Deze functie biedt externe toegang tot SRM via HTTP/HTTPS-poorten (bv. 8000/8001). 

Externe toegang via andere poorten wordt geweigerd.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/SecurityScan/securityscan_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/SecurityScan/securityscan_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/security_firewall?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/security_service?version=1_3
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Deze functie inschakelen:

1. Ga naar Configuratiescherm > Systeem > SRM-instellingen.

2. Selecteer Externe toegang tot SRM toestaan.

Opmerkingen:

• Als deze optie is gedeactiveerd, is toegang tot uw Synology Router alleen beschikbaar 
via LAN.

7.3 Automatisch blokkeren toepassen

Automatische blokkering van IP-adressen met een hoog aantal mislukte 

aanmeldingspogingen. Dergelijke IP-adressen worden geïdentificeerd als een potentiële 

bron van kwaadwillige aanvallen om wachtwoorden te achterhalen. 

Om deze functie in te schakelen, ga naar Netwerkcenter > Beveiliging > Automatisch 
blokkeren (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

7.4 DoS-beveiliging inschakelen

DoS-aanvallen (Denial of Service) bombarderen uw computersysteem met vele aanvragen 

die de doelcapaciteit overschrijden. De aangevallen computer kan hierdoor belangrijke 

gegevens/serviceaanvragen (bv. e-mailberichten) mislopen en beschikt over beperkte 

internetbandbreedte en systeembronnen.

Om DoS-beveiliging in te schakelen, ga naar Netwerkcenter > Beveiliging > Algemeen.

7.5 Toegang tot SRM via HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) is de beveiligde versie van HTTP, het algemene 

protocol voor webbrowsers om met webservers te communiceren. HTTPS beveiligt uw 

Synology Router en clientapparaten tegen cyberbedreigingen en onbevoegde toegang. 

U kunt de HTTPS-instellingen configureren bij Configuratiescherm > Systeem > SRM-
instellingen. U kunt het volgende doen om kwaadaardige aanvallen te voorkomen:

• De HTTP/HTTPS-poorten wijzigen: Standaard gelden voor HTTP/HTTPS de poorten 

8000/8001 en u kunt de HTTP/HTTPS-poorten aan uw behoeften aanpassen.

• HTTP-verbindingen automatisch omleiden naar HTTPS: Alle internetverbindingen 

via HTTP worden omgeleid naar HTTPS voor SRM-toegang. (Zowel HTTP- als HTTPS-

verbindingen worden standaard ondersteund.)

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/security_autoblock?version=1_3
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• HSTS inschakelen: alleen webbrowsers die een HTTPS-verbinding gebruiken, hebben 

toegang tot SRM, de toegang van HTTP-browsers wordt geweigerd.

Voer het volgende in uw webbrowser in voor toegang tot SRM via HTTPS:

Adres Voorbeeld

https://IP adres van Synology Router:https 
poortnummer https://192.168.1.1:8001

7.6 Certificaten maken

Het maken van een certificaat van uw Synology Router lijkt veel op het uitgeven van een 

gecertificeerde ID. Als een clientapparaat (bv. een mobiele telefoon) het certificaat (een 

.crt-bestand) importeert, kan uw Synology Router dat apparaat identificeren en ermee 

communiceren via een beveiligde verbinding (bv. HTTPS of SSL).

U kunt ook een certificaat van een certificeringsinstantie importeren naar uw Synology 

Router zodat deze toegang heeft tot een andere server.

Om een certificaat te maken of te beheren, ga naar Configuratiescherm > Services > 

Certificaat (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

7.7 Aanvullende beveiligingsmaatregelen 
implementeren

Aanvullende beveiligingsmaatregelen voor versterking van het SRM-beveiligingsbeleid zijn 

beschikbaar in Netwerkcenter. Hier kunt u bijvoorbeeld een afmeldingstimer instellen, 

browser-IP-controle overslaan en nog veel meer. 

Om aanvullende beveiligingsmaatregelen voor uw Synology Router te configureren, ga naar 

Netwerkcenter > Beveiliging > Algemeen (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/service_certificate?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/security_general?version=1_3
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Hoofdstuk 8: Uw SRM updaten, herstellen 
en resetten

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u SRM en pakketten kunt updaten en de SRM-configuratie kunt 

back-uppen en terugzetten.

8.1 SRM en pakketten updaten

Synology biedt regelmatig gratis SRM- en pakketupdates om gemelde problemen op te 

lossen, de prestaties van systeem en pakketten te verbeteren en compleet nieuwe functies 

aan te bieden.

SRM updaten

Het systeem toont de huidige SRM-versie en controleert of een nieuw SRM-update 

beschikbaar is. Om SRM te updaten en de updatevoorkeuren te wijzigen, ga naar 

Configuratiescherm > Systeem > Bijwerken en herstellen. 

Het uitvoeren van een handmatige SRM-update vereist een .pat-updatebestand. Deze is te 

vinden in Download Center van Synology.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het updaten van SRM.

Opmerkingen:

• u kunt SRM niet downgraden tot een oudere versie dan de huidige versie op Synology 

Router.

Updatepakketten

Het systeem toont pakketupdates voor download in Package Center. Hier kunt u pakketten 

updaten en update-instellingen aanpassen. Met een .spk-bestand kunt u pakketten ook 

handmatig updaten.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het updaten van SRM-pakketten.

Opmerkingen:

• u kunt pakketten niet downgraden tot een oudere versie dan de huidige versie op uw 
Synology Router.

http://www.synology.com/support/download.php
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/system_update_restore?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/PkgManApp/manage?version=1_3
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8.2 SRM back-uppen en terugzetten

Bij het back-uppen en terugzetten van SRM kunt u belangrijke instellingen bewaren voor 

later gebruik. We raden u aan om SRM-configuraties regelmatig te back-uppen en het 

configuratiebestand (.dss) op te slaan op uw Synology NAS of lokale computer. 

U kunt een back-up maken van huidige SRM-configuraties of eerdere configuraties 

herstellen door het .dss-bestand te importeren in Configuratiescherm > Systeem > 

Updaten en herstellen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over back-uppen en herstellen.

8.3 SRM resetten

Het kan gebeuren dat u alle of een deel van de instellingen op uw Synology Router wilt 

terugzetten naar de fabrieksinstellingen. SRM biedt de volgende twee methoden:

Een gedeeltelijke reset uitvoeren

U kunt een deel van uw Synology Router-instellingen herstellen naar hun 

standaardinstellingen, ook wel een "soft reset" genoemd. Alleen wachtwoorden van de 

beheerder en andere accounts met gelijke rechten worden gereset.

Om een soft reset uit te voeren, houdt u de RESET-knop op uw Synology Router 4 seconden 

ingedrukt. 

Herstellen naar fabrieksinstellingen

Met een "hard reset" kunt u SRM van uw Synology Router volledig resetten. Alle 

gebruikergegevens worden verwijderd en de standaardinstellingen van het volledige 

systeem worden teruggezet.

Er zijn twee manieren om een hard reset uit te voeren:

• Methode 1: Ga naar Configuratiescherm > Systeem > Updaten en herstellen en klik 

op Fabrieksinstellingen terugzetten.

• Methode 2: Houd de RESET-knop gedurende 10 seconden ingedrukt.

Opmerkingen:

• Als u op Fabriekstinstellingen terugzetten klikt, worden alle opgeslagen gegevens 
op externe opslagruimtes verwijderd en wordt het volledige systeem naar de 
standaardinstellingen teruggezet. 

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het herstellen van fabrieksinstellingen.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/system_update_restore?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/system_update_restore?version=1_3#t4_4
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Hoofdstuk 9: Internetverbindingen beheren

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende functies voor gemakkelijke en veilige 

internettoegang. 

9.1 Een internetverbindingstype selecteren

Bij Netwerkcenter > Internet > Verbinding > Primaire interface kunt u kiezen hoe u uw 

Synology Router een verbinding maakt met het internet:

• Auto: kies deze optie wanneer uw ISP-modem (Internet Service Provider) een automatisch 

IP toewijst.

• PPPoE: kies deze optie wanneer u PPPoE-gegevens van uw ISP hebt ontvangen.

• Handmatig: kies deze optie wanneer u een beschikbaar IP-adres hebt ontvangen.

• DS-Lite: kies deze optie wanneer u een DS-Lite-serviceaanvraag van ISP hebt ontvangen.

U kunt de secundaire interface inschakelen om in de failover- of load balancing-modus te 

functioneren. Ga naar Netwerkcenter > Internet > Verbinding > Secundaire interface 
(LAN 1) om deze interface in te schakelen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het selecteren van het 

internetverbindingstype.

9.2 ISP, VPN client en IPv6-instellingen configureren

U kunt de ISP-instellingen, VPN-clientinstellingen en IPv6-instellingen van uw Synology 

Router beheren.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over deze instellingen.

ISP-instellingen configureren 

Sommige ISP's vereisen aanvullende configuraties voor een succesvolle registratie. Met 

deze instellingen kunt u MAC-klonen en extra DHCP-opties (12/60/61) configureren om aan 

de eisen van deze ISP's te voldoen.

Ga naar Netwerkcenter > Internet > Verbinding > Primaire interface > ISP-instellingen 

om de configuratie uit te voeren.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_connection?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_connection?version=1_3
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VPN-instellingen configureren

Met een VPN (Virtual Private Network) hebt u veilige toegang tot bronnen op een ander 

privénetwerk via internet. De volgende protocollen worden door SRM ondersteund: L2TP/

IPSec, OpenVPN en PPTP. 

Om uw Synology Router als VPN-client te gebruiken, ga naar Netwerkcenter > Internet > 

Verbinding > Primaire interface > VPN-instellingen om de instellingen te wijzigen.

Verdere artikelen:

• Veelgestelde vragen over het gebruik van Synology Router als VPN-client

IPv6-instellingen configureren 

Om IPv6 op uw Synology Router in te stellen, ga naar Netwerkcenter > Internet > Verbinding 

> Primaire interface > IPv6-installatie. De ondersteunde IPv6-types omvatten Auto, Manual, 

6in4 ,6to4 ,6rd ,DHCPv6-PD ,IPv6 relay (pass-through) en FLET's IPv6.

9.3 Smart WAN instellen

U kunt bij Netwerkcenter > Internet > Smart WAN de netwerktoegangsplannen voor twee 

gedefinieerde uitgaande internetinterfaces configureren (bv. PPPoE, WAN, VPN en mobiele 

netwerken). U kunt een van beide modi selecteren om hun rollen in de netwerkconnectiviteit 

te bepalen:

• Failover: valt een van de interfaces uit, dan zal de andere interface de netwerkconnectiviteit 

overnemen om een permanente stabiele verbinding te garanderen.

• Load Balancing + Failover: werken beide interfaces goed, dan verdeelt deze modus het 

netwerkverkeer over beide interfaces om optimaal netwerkverkeer te garanderen. Valt een 

van de interfaces uit, dan zal de andere interface de netwerkconnectiviteit overnemen om 

een permanente stabiele verbinding te garanderen.

https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Faq_regarding_connections_to_vpn_on_router


24

Hoofdstuk 9: Internetverbindingen beheren

Naast failover en load balancing kunt u ook de volgende extra opties configureren voor 

Smart WAN:

• Interfaceprioriteit: In deze modus kunt u de prioriteitsvolgorde van WAN-interfaces 

bepalen. De interface met de hoogste prioriteit fungeert als standaard interface. Als de 

gateway faalt, maakt het verbinding met de gateway van de volgende interface.

• Routeringsbeleid: Deze modus specificeert WAN-interfaces om uitgaand verkeer door 

te sturen op basis van aangepaste criteria. Als een netwerkpakket overeenkomt met 

een regel voor routeringsbeleid, wordt het gerouteerd naar de netwerkinterface die in 

dezelfde regel is gespecificeerd.

• Interfacecontroles: Test de connectiviteit van netwerkinterfaces door externe IP-

adressen te pingen. Uw Synology Router controleert standaard regelmatig of het externe 

IP-adres kan worden gepingd.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het instellen van Smart WAN.

Verdere artikelen:

• Hoe configureer ik Smart WAN voor mijn Synology Router?

• Hoe verbind ik apparaten met internet via specifieke netwerkinterfaces?

9.4 QuickConnect & DDNS instellen

Voor eenvoudige verbinding met uw Synology Router kunt u QuickConnect-services 

inschakelen in Netwerkcenter > Internet > QuickConnect & DDNS.

QuickConnect

QuickConnect is een door Synology ontwikkelde verbindingstechnologie waarmee u met 

uw QuickConnect ID overal moeiteloos toegang hebt tot uw Synology Router. Een Synology-

account is vereist om QuickConnect in te stellen.

Raadpleeg Hoofdstuk 2 voor meer informatie over de instelling en het gebruik van 

QuickConnect met uw Synology Router.

Verdere artikelen:

• QuickConnect white paper

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_smartwan?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/How_to_configure_Smart_WAN
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/How_do_I_connect_specific_devices_to_Internet_via_customized_interface
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/WhitePaper/Firmware/DSM/All/enu/Synology_QuickConnect_White_Paper.pdf
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DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name Service) combineert de hostnaam en het IP-adres van 

uw Synology Router voor snelle toegang. Als u geen DDNS-hostnaam hebt, kunt u er een 

registreren bij Synology of een andere DDNS-provider. Voer de geregistreerde hostnaam in 

de webbrowser in om uw Synology Router met zijn DDNS-hostnaam te vinden (bv. morgan.

synology.me).

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de instelling van QuickConnect en DDNS.

9.5 DMZ instellen

Een DMZ (ook bekend als een "gedemilitariseerde zone") is een gedeelte van een netwerk dat 

rechtstreeks is verbonden met internet of andere niet-vertrouwde netwerken. Alle externe 

toegang wordt naar het DMZ-hostapparaat geleid. De DMZ-host kan rechtstreeks verbinding 

maken met internet en wordt niet beperkt door firewallbeperkingen of -beveiliging.

Soms kan het handig zijn om servers te configureren als de DMZ-host. Enkele voorbeelden 

zijn:

• Open een willekeurige poort voor bepaalde toepassingen.

• Host een home-based webserver.

• Gebruik de DMZ-host voor gameconsoles.

Ga naar Netwerkcenter > Poort doorsturen > DMZ om een DMZ in te stellen.

Opmerkingen:

• Om een verbinding te maken met een host in de DMZ van een extern netwerk moet uw 
Synology Router het externe IP-adres van de host ophalen. 

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_quickconnect_ddns?version=1_3
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9.6 Poort doorsturen inschakelen

Met Poort doorsturen wordt de gegevensstroom tussen verschillende poorten omgeleid. Dit 

heeft de volgende voordelen: 

• Het verbetert de prestaties van toepassingen die anders afhankelijk zijn van een relayservice. 

• Het beschermt de poorten van services/clientapparaten tegen rechtstreekse blootstelling 

aan cyberbedreigingen. 

• Het biedt open poorten om poortconflicten tussen meerdere services/clientapparaten op te 

lossen. 

Om poort doorsturen-regels in te stellen, ga naar Netwerkcenter > Poort doorsturen > 

Poort doorsturen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het configureren van poort doorsturen.

9.7 Poorttriggering inschakelen

Poorttriggering vereist de configuratie van één statische poort (de triggerpoort) en één 

dynamische poort (de inkomende poort) voor gegevensoverdracht die wordt gebruikt door 

een service/apparaat in het lokale netwerk. Wanneer de gegevens van een externe host via 

de triggerpoort binnenkomen, wordt de inkomende poort geactiveerd en geopend voor 

de gegevens van de host. Als er geen gegevens binnenkomen, wordt de inkomende poort 

uitgeschakeld waardoor kwaadwillige aanvallen worden uitgesloten.

Om de poort trigger-regels in te stellen, ga naar Netwerkcenter > Poort doorsturen > 

poorttriggering.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het inschakelen van poorttriggering.

https://kb.synology.com/SRM/tutorial/What_is_port_forwarding
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/port?version=1_3#x_anchor_id0df5b57a4f
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Hoofdstuk 10: Lokale netwerkverbindingen 
beheren

Dit hoofdstuk introduceert verschillende functies om LAN's (Local Area Networks) flexibel te 

beheren. 

10.1 Lokale netwerken beheren

U kunt uw lokale netwerken beheren in Netwerkcenter > Lokaal netwerk. Lokale 

netwerken kunnen met onafhankelijke wifi en verschillende LAN-instellingen worden 

geconfigureerd. Er zijn drie types lokale netwerken:

• Primair netwerk: Het belangrijkste lokale netwerk wordt standaard ingesteld. Het is 

het enige netwerk waarvan de Ethernet-poorten kunnen worden geconfigureerd als 

trunk-poorten. Clientapparaten kunnen er verbinding mee maken via Ethernet-kabels of 

draadloze signalen.

• Gastnetwerk: Een volledig draadloos netwerk standaard ingesteld. Hiermee kunt u 

bezoekers internettoegang bieden zonder hen toegang te verlenen tot uw privénetwerk.

• Aangepast netwerk: Aanvullende lokale netwerken die u kunt instellen. Er kunnen zowel 

Ethernet-poorten als wifi-namen (SSID's) aan worden toegewezen.

Gedetailleerde netwerkinstellingen van elk lokaal netwerk kunt u beheren in 

Netwerkcenter > Lokaal netwerk > Netwerk > Een netwerk opgeven > Bewerken.

Ethernet-poorten toewijzen

Zodra een Ethernet-poort is toegewezen aan het netwerk behoren de apparaten die 

direct of indirect op de poort zijn aangesloten (bv. via switches) tot dit netwerk. Standaard 

behoren Ethernet-poorten die niet zijn toegewezen aan aangepaste netwerken tot het 

primaire netwerk.

Om Ethernet-poorten toe te wijzen aan uw lokale netwerk, gaat u naar Netwerkcenter > 

Lokaal netwerk > Netwerk > Een netwerk opgeven > Bewerken > Ethernet.

VLAN-tags toewijzen

Met VLAN's (Virtual Local Area Networks) kunnen netwerken worden gesegmenteerd en 

gevormd in logische groepen gebruikers, ongeacht de fysieke locatie of LAN-verbinding van 

de gebruiker. Aan netwerken kan een VLAN-ID (VID) worden toegewezen om een netwerk 

van andere te onderscheiden. 
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Om een VLAN ID toe te wijzen aan uw lokale netwerk, gaat u naar Netwerkcenter > Lokaal 
netwerk > Netwerk > Een netwerk opgeven > Bewerken > Ethernet.

In Netwerkcenter > Lokaal netwerk > Netwerk > VLAN Tag kunt u zien hoe verkeer van 

elke poort is getagd met VLAN IDs (VID's), zodat u beheerde switches of andere apparaten 

kunt configureren waarvoor VLAN-tags nodig zijn. 

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het beheer van uw primair lokaal netwerk.

10.2 Aanvullende lokale netwerken maken

Naast het primaire netwerk en het gastnetwerk kunt u extra lokale netwerken maken 

voor meer flexibiliteit. Lokale netwerken kunnen volledig bestaan uit bekabelde clients of 

volledig uit draadloze clients of een combinatie van beide. 

Om een nieuw lokaal netwerk maken, ga naar Netwerkcenter > Lokaal netwerk > 

Netwerk > Toevoegen en volg de instructies van de wizard.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het maken van lokale netwerken.

10.3 DHCP-services beheren

Als DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) kan uw Synology Router 

dynamische IP-adressen toewijzen aan DHCP-clients (d.w.z. uw computer) in uw lokaal 

netwerk. 

U kunt de DHCP-services voor IPv4- en IPv6-netwerken inschakelen. Ga hiervoor naar 

Netwerkcenter > Lokaal netwerk > Netwerk > Lokaal netwerk opgeven > IPv4 DHCP of 

IPv6 DHCP.

Een lijst van DHCP-clients en hun eigenschappen (bv. MAC- en IP-adressen) vindt u in 

Netwerkcenter > Lokaal netwerk > DHCP-client.

Om de toegewezen IP-adressen van de clients te bewaren, ga naar Netwerkcenter > 

Lokaal netwerk > DHCP Reservering.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het beheer van DHCP-services.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/lan_network_dhcp?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/lan_network_dhcp?version=1_3#x_anchor_iddb0b0514b3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/lan_network_dhcp?version=1_3
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10.4 Statische routes instellen

Een statische route is een handmatig geconfigureerde routeringpad om gegevens naar een 

specifieke doelservice/apparaat te sturen. 

Het instellen van statische routes kan handig zijn voor de volgende scenario's:

• Wanneer het netwerk (bv. een lokaal thuisnetwerk) klein is en niet te snel mag uitgroeien 

tot een ingewikkeld netwerk.

• Wanneer u om veiligheidsredenen geen routeringsinformatie (bv. IP-adressen en 

netwerkconfiguratie) wilt uitwisselen met andere routers.

Om statische routes in te stellen, ga naar Netwerkcenter > Lokaal netwerk > Statische 
route.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het configureren van statische routes.

Opmerkingen:

• De routeringsinstellingen van statische routes worden niet automatisch aangepast aan 
wijzigingen van de netwerkconfiguratie.

• We raden u aan om geen statische routes te gebruiken voor grote en complexe 
netwerken omdat statische routes in dergelijke omgevingen een tijdrovende uitwerking 
hebben.

• Na inschakeling van de IPv6-functie op uw Synology Router kunt u IPv6 statische routes 
instellen. 

10.5 IPTV & VoIP instellen

Met IPTV & VoIP-services kunt u uw Synology Router verbinden met een STB (set-top box) of 

VoIP-telefoon voor multimediaservices van uw ISP of telefonische services. U hebt een VLAN 

ID van uw ISP nodig om deze services te gebruiken.

Om de IPTV en VoIP services in te stellen, ga naar Netwerkcenter > Lokaal netwerk > 

IPTV & VoIP.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de configuratie van IPTV & VoIP.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/lan_static_route?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/lan_iptv_voip?version=1_3
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Hoofdstuk 11: Extern apparaat en rechten 
beheren

Dit hoofdstuk introduceert functies voor het beheren van externe apparaten die op uw 

Synology Router kunnen worden aangesloten. 

11.1 Opslagapparaten beheren

Met een USB/SD-opslagruimte kan uw Synology Router fungeren als een opslagapparaat 

voor persoonlijke gegevens en multimediabestanden. Sluit de opslag aan op de 

overeenkomstige sleuf om externe USB/SD-opslag op uw Synology Router te installeren. 

Bij Configuratiescherm> Opslag > Opslag ziet u de beschikbare totale externe opslag (bv. 

USB-schijven en SD-kaarten) op uw Synology Router. Daar kunt u ook de opslag naar wens 

formatteren en beheren. 

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het beheer van externe opslagapparaten.

Opmerkingen:

• raadpleeg de compatibiliteitslijst voor ondersteunde USB/SD-opslag.

• Sommige systeemservices en pakketten slaan tijdelijke bestanden op de USB/SD-
opslagapparaten op. Om de systeemstabiliteit te garanderen en gegevensverlies 
te voorkomen moet u het USB/SD-opslagapparaat veilig uitwerpen met de knop 
UITWERPEN op uw Synology Router of de opslag uitwerpen in Configuratiescherm > 
Opslag > Opslag.

11.2 Mapmachtigingen definiëren

Nadat u de externe opslag op uw Synology Router hebt geïnstalleerd, kunt u gedeelde 

mappen voor publiek gebruik en basismappen voor individuele gebruikers maken. 

Om gedeelde mappen te maken en toegangsrechten toe te wijzen aan gebruikers, gaat u 

naar Configuratiescherm > Opslag > Gedeelde map (raadpleeg dit artikel voor meer 

informatie).

Ga naar Configuratiescherm > Gebruiker > Gebruiker om gebruikers te maken en 

toegangsrechten van gedeelde mappen toe te wijzen. 

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/storage_storage?version=1_3
https://www.synology.com/compatibility
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/storage_sharefolder?version=1_3
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11.3 Mobiele netwerkdongles beheren

Met een mobiele breedbanddongle kan uw Synology Router via een mobiel 

breedbandnetwerk internettoegang bieden aan clientapparaten. Met de dongle kunt u 

van uw Synology Router een wifihotspot maken. Om een mobiele breedbanddongle op uw 

Synology Router te installeren, sluit u hem aan op de USB-sleuf. De dongle is onmiddellijk 

beschikbaar. Zo niet, controleer uw instellingen. 

Ga naar Netwerkcenter > Internet > Mobiel netwerk om de dongle-instellingen te 

beheren (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

Opmerkingen:

• Raadpleeg de compatibiliteitslijst voor goedgekeurde mobiele breedbanddongles.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_mobile?version=1_3
https://www.synology.com/compatibility
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Hoofdstuk 12: Systeeminstellingen 
configureren

In dit hoofdstuk worden verschillende systeeminstellingen geïntroduceerd, zoals hardware-

instellingen, systeemdatabases, regionale opties en het aanpassen van aanmeldingsstijlen.

12.1 Hardware-instellingen beheren

Ga naar Configuratiescherm > Apparaat om de volgende hardware-informatie te bekijken 

en instellingen te beheren:

• Systeeminstellingen: Basisinformatie over uw Synology Router bekijken.

• LED: Het LED-gedrag van uw Synology Router aanpassen.

• Printer: Uw Synology Router als afdrukserver configureren. 

• Schema opnieuw opstarten: Een eenmalig of regelmatig schema voor het opstarten van 

uw Synology Router instellen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het beheer van de hardware-instellingen 

van uw router.

12.2 Systeemdatabases controleren

De systeemdatabase bevat informatie die wordt gebruikt door verschillende API's, zoals 

DoH-server en Threat Intelligence.

Ga naar Configuratiescherm > Systeemdatabase om de functie Automatische updates 
controleren en installeren in of uit te schakelen voor de systeemdatabase van uw SRM.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/device_desc?version=1_3
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12.3 Tijd en regio's wijzigen

Ga in Configuratiescherm > Systeem > Regionale opties naar de onderstaande tijd- en 

regio-instellingen:

• Huidige tijd: De tijdinstellingen van uw SRM-systeem configureren. U kunt de huidige 

tijd controleren, de datum en tijd van uw Synology Router instellen of de systeemtijd 

automatisch synchroniseren met behulp van een netwerktijdserver.

• Locatie: Selecteer uw huidige locatie om de volledige functionaliteit van uw Synology 

Router te garanderen.

• Taal: De taal voor weergave, melding en codepagina's instellen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het wijzigen van de tijd en regio's.

12.4 Aanmeldingsstijlen aanpassen

Ga naar Configuratiescherm > Systeem > Aanmeldingsstijl om het uiterlijk van het 

SRM-aanmeldingsvenster aan te passen door een van de vele sjablonen te kiezen, de 

achtergrondafbeelding te wijzigen of een logo toe te voegen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het aanpassen van aanmeldingsstijlen.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/system_regiontime?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/system_loginstyle?version=1_3
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Hoofdstuk 13: SRM-pakketten ontdekken

Dit hoofdstuk beschrijft verschillende door Synology ontwikkelde pakketten voor gebruik 

met uw Synology Router. De beschreven pakketten zijn beschikbaar in Package Center of 

Download Center van Synology.

13.1 Safe Access

Safe Access beschermt uw netwerk en biedt eenvoudig beheer van met uw Synology 

Router verbonden apparaten. U kunt profielen maken en apparaten toevoegen om het 

internetgedrag te beschermen, instellen hoe lang en om welke tijd hun internettoegang 

wordt geblokkeerd of toegestaan en webfilters maken om te beheren welke websites 

door profieleigenaren kunnen worden bezocht. De Safe Access-functies kunnen voor extra 

gemaak ook via de mobiele toepassing DS router worden beheerd.

Safe Access bevat ook de pauze-, belonings- en toegangsaanvraagfuncties voor flexibel 

beheer van uw profielen. Naast de mogelijkheid om gevaarlijke websites te blokkeren kunt 

u met de netwerkbeschermingsfunctie van het pakket ook alle apparaten van uw lokale 

netwerken uitgebreid beschermen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de configuratie van Safe Access.

Verdere artikelen:

• Veelgestelde vragen over Safe Access

13.2 VPN Plus Server

VPN Plus Server maakt van uw Synology Router een krachtige VPN-server. Dit pakket biedt 

veilige VPN-toegang via een webbrowser of client. Diverse VPN-services zoals WebVPN, SSL 

VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP/IPSec en PPTP worden ondersteund. Met Extern bureaublad 

kunnen werknemers snel en veilig extern via een webbrowser toegang krijgen tot interne 

netwerkbronnen.

Met Site-to-Site VPN van VPN Plus Server kunnen meerdere netwerken op verschillende 

locaties veilige verbindingen met elkaar via het internet. Bovendien biedt dit pakket 

ingebouwde beheershulpmiddelen waarmee netwerkadministrators op elk moment het 

VPN-verkeer kunnen regelen en bekijken.

https://www.synology.com/support/download
https://kb.synology.com/SRM/help/SafeAccess/safeaccess_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Frequently_asked_questions_about_Safe_Access
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Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de configuratie van VPN Plus Server.

Verdere artikelen:

• Veelgestelde vragen over VPN Plus Server op Synology Router

• Veelgestelde vragen over Site-to-Site VPN

13.3 Threat Prevention

Threat Prevention beschermt de netwerkbeveiliging van uw Synology Router en 

ondergeschikte apparaten door kwaadaardige pakketten te detecteren/te weigeren. Dit 

pakket biedt verschillende functies waarmee u potentiële kwaadaardige bedreigingen kunt 

volgen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over Threat Prevention.

Verdere artikelen:

• Hoe moet ik Threat Prevention bewaken om aanvallen te voorkomen?

13.4 DNS Server

Het Domain Name System (DNS) is een adresboek van internet. Het wijst betekenisvolle 

namen (d.w.z. domeinnamen zoals "www.synology.com") toe aan IP-adressen (bv. 

"210.61.203.220"), waardoor gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot webpagina's, 

computers of andere bronnen via netwerken.

In SRM wordt de DNS-service ingesteld via DNS Server. De volgende functies zijn 

beschikbaar:

• Master- en slavezones: De DNS-grenzen die gedetailleerde controle over DNS-

componenten mogelijk maken. U kunt DNS-informatie opslaan in één masterzone (met 

een lees-/schrijfkopie van gegevens) en meerdere slavezones (met alleen-lezen kopieën 

van gegevens) voor een hoge beschikbaarheid van de DNS-service.

• DNS forwarding: Een alternatieve methode voor DNS-omzetting die wordt gebruikt 

wanneer DNS Server geen overeenkomende IP-adressen in uw zones kan vinden.

• TSIG-sleutels: Beveilig de synchronisatie van uw DNS-bestanden met encryptie.

• Split-horizon DNS: Een functie die elke klant voorziet van aangepaste DNS-informatie; 

dit kan helpen bij het verbeteren van de beveiliging en het privacybeheer van DNS-

zonerecords.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de configuratie van DNS Server.

https://kb.synology.com/SRM/help/VPNPlusServer/vpnplus_server_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Frequently_asked_questions_regarding_SRM_VPN
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/faq_about_s2s_vpn
https://kb.synology.com/SRM/help/ThreatPrevention/threatprevention_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/How_do_I_monitor_threat_prevention_events_to_avoid_attacks
https://kb.synology.com/SRM/help/DNSServer/dns_server_desc?version=1_3
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13.5 Media Server

Verander uw Synology Router in een multimediaserver. Met Mediaserver kunt u 

multimedia-inhoud streamen van uw Synology Router naar DLNA/UPnP-compatibele DMA's 

(bv. stereosystemen, tv-toestellen of gameconsoles). Door deze apparaten aan te sluiten op 

uw thuisnetwerk, kunt u foto's bekijken, naar muziek luisteren en video's bekijken zonder 

dat u er applicaties of apparaten op hoeft te installeren.

Beheer Mediaserver met de volgende opties voor verbeterde DMA-compatibiliteit en een 

vloeiende streaming:

• Aangepaste MIME-typen waarmee individuele apparaten bestandsindelingen kunnen 

identificeren.

• Apparaatlijsten om de toegang van nieuw gedetecteerde apparaten op LAN te beperken 

en om de instellingen van vooraf gedefinieerde profielen toe te passen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over Media Server.

13.6 RADIUS Server

RADIUS Server is een add-onpakket dat gecentraliseerde authenticatie, autorisatie en 

accounting (AAA) biedt voor bekabelde en draadloze netwerkverbindingen via het Remote 

Authentication Dial-In User Service-protocol (RADIUS). Met RADIUS Server kunt u:

• Flexibel draadloze routers, VPN-servers en netwerkswitches met RADIUS-ondersteuning 

implementeren op uw netwerk.

• Het regelproces voor beveiliging van verschillende verbindingstypen verenigen.

• Kiezen tussen verschillende authenticatiemethoden, bv. PAP, MS-CHAP, PEAP, EAP-

MSCHAPv2 of EAP-TTLS.

• Bestaande lokale SRM-, domein- of LDAP-gebruikerslijsten importeren.

• Gedetailleerde beperkingen voor gebruikers en groepen configureren.

• De toegangsstatus met gedetailleerde rapporten volgen.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over RADIUS Server.

Verdere artikelen:

• Hoe stel ik een WPA2-Enterprise draadloos netwerk op Synology Router in met 
RADIUS Server?

https://kb.synology.com/SRM/help/MediaServer/application_mediaserver_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/RadiusServer/rad_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Set_up_RADIUS_Server_on_RT
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Set_up_RADIUS_Server_on_RT
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Hoofdstuk 14: SRM mobiele apps 
ontdekken

Dit hoofdstuk beschrijft handige mobiele toepassingen van Synology voor gebruik met uw 

Synology Router.

14.1 DS router

Met DS router hebt u op een mobiel apparaat eenvoudig toegang tot uw Synology Router. 

DS router maakt netwerkbeheer daadwerkelijk eenvoudig, vanaf de eerste installatie van 

uw Synology Router tot het beheren van QoS en het aanpassen van beveiligingsinstellingen. 

Op de overzichtspagina kunt u snel relevante informatie bekijken, zoals de 

verbindingssnelheid tussen uw mobiele apparaat en de Synology Router, het aantal 

verbonden clients, de internetstatus en andere relevante activiteiten. Bovendien kunt u snel 

verbonden clients bewaken en beheren, de verbindingsstatus en het gebruik van bronnen 

bewaken, wifi-instellingen configureren en uw Synology Router updaten.

Bovendien kunt u met de integratie van Safe Access profielen maken en apparaten beheren, 

tijdquota instellen en webfilters toepassen om bepaalde gebruikers te beschermen en 

toezicht te houden op de internettoegang. 

DS router is beschikbaar voor Android en iOS.

Raadpleeg de artikelen voor Android en iOS voor meer informatie over DS router.

https://ds-router.synology.com/android_app
https://ds-router.synology.com/ios_app
https://kb.synology.com/SRM/help/DSrouter/Android?version=1_3%20
https://kb.synology.com/SRM/help/DSrouter/iPhone?version=1_3
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14.2 VPN Plus

VPN Plus biedt eenvoudige toegang tot lokale netwerkbronnen via de Synology SSL VPN-

service van de Synology Router. Deze mobiele toepassing biedt snelle verbindingsnelheden, 

verbeterde beveiliging en betere compatibiliteit met firewalls voor netwerkverkeer.

VPN Plus is beschikbaar voor Android en iOS.

Raadpleeg de artikelen voor Android en iOS voor meer informatie over VPN Plus.

Opmerkingen:

• Als uw mobiele apparaat een VPN-verbinding vereist via een ander protocol dan SSL 
VPN of Web VPN, kunt u een app van derden gebruiken (ingebouwd of gedownload uit 
de app store van uw mobiele apparaat). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw 
mobiel apparaat voor meer informatie.

14.3 DS file

DS file is ideaal voor het beheren van bestanden die zijn opgeslagen op uw Synology 

Router. Het kan bestanden uploaden of downloaden tussen uw Synology Router en uw 

draadloze apparaat, en basisbewerkingstaken uitvoeren. DS file is naast bestandsbeheer 

ook een handige tool om onderweg afbeeldingen te doorbladeren, video's af te spelen of 

werkdocumenten te controleren.

DS file is beschikbaar voor Android en iOS.

Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het gebruik van DS file.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.vpnplus
https://itunes.apple.com/mo/app/synology-vpn-plus/id1141357842?mt=8
https://kb.synology.com/SRM/help/VPNPlus/Android?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/VPNPlus/iPhone?version=1_3
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.DSfile
https://apps.apple.com/app/ds-file/id416751772
https://kb.synology.com/SRM/help/DSfile/iPhone?version=1_3
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Dit hoofdstuk beschrijft de functies van uw Synology Router voor de diagnose van systeem- 

en verbindingsproblemen.

15.1 De verbindingsstatus controleren

Om een beeld van de huidige status van uw Synology Router te krijgen en mogelijke 

oorzaken van een verbindingsprobleem vast te stellen, vindt u een gedetailleerd overzicht 

van alle bedrade en wifiverbindingen uitvoeren in Netwerkcenter > Status (raadpleeg dit 
artikel voor meer informatie). Daar kunt u ook het netwerk-, CPU- en geheugengebruik van 

de router in realtime bekijken.

Ga naar Netwerkcenter > Verkeersbeheer > Bewaken voor een gedetaillerd 

verkeerslogboek (maximaal een maand) van apparaten en toepassingen te bekijken 

(raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

15.2 Meldingen instellen

Synology Router stuurt onmiddellijke meldingen om u te informeren over systeem/

verbindingsfouten via uiteenlopende media (bv. SRM desktop, SMS en e-mail). U kunt 

problemen onmiddellijk identificeren en oplossen.

Om de meldingsservice aan te passen, ga naar Configuratiescherm > Melding (raadpleeg 

dit artikel voor meer informatie).

15.3 Auditlogboeken in Log Center

Routerlogboeken vertellen u veel over uw netwerken en kunnen een belangrijke 

informatiebron zijn bij de diagnose van netwerkproblemen. De Synology Router-logboeken 

vindt u in Log Center, een gecentraliseerde toepassing voor beheer van logboeken. Het 

bevat uitgebreide hulpmiddelen om de volgende taken eenvoudig en efficiënt uit te voeren: 

• Verzenden en ontvangen van logboeken van andere netwerkapparaten via de syslog-

logboekstandaard.

• Bewaking van logboekvolume gebaseerd op apparaat en tijd.

• De bestemmingslocatie van de logboeken in te stellen en regels aanmaken voor 

automatische opslag van logboeken.

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/status?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/status?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkCenter/traffic_monitor?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/ControlPanel/notification?version=1_3
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• Zoeken en filteren van lokale logboeken en ontvangen logboeken van andere 

netwerkapparaten.

• Verzenden van meldingen naar de beheerder wanneer bepaalde gebeurtenissen 

optreden.

Log Center vindt u in het Hoofdmenu (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

15.4 Ping

Ping is een hulpprogramma dat wordt gebruikt om te testen en te verifiëren of een bepaald 

bestemmings-IP-adres bestaat en aanragen van de computernetwerkadministratie kan 

accepteren. Het kan ook worden gebruikt om vast te stellen of een verbinding wordt 

beperkt. Ping stuurt een aanvraagpakket naar de doelwebsite of het IP-adres en berekent 

de verlopen tijd tot ontvangst van het antwoord van het doel. 

• Normale verbinding: het antwoordpakket van het doel wordt onmiddellijk ontvangen. 

• Langzame verbinding: het antwoordpakket van het doel wordt met aanzienlijke 

vertraging ontvangen. 

De vertraagde overdracht van het pakket kan plaatsvinden in de volgende scenario's:

• Het doel heeft momenteel veel verkeer van en naar andere hosts/clients.

• De doelwebsite/IP-adres is niet ingeschakeld/werkt niet 

• De internet-/lokale netwerkverbinding van uw Synology Router is niet correct 

geconfigureerd.

• De ISP-service is uitgevallen.

Ligt het probleem niet aan uw Synology Router, neem dan contact op met uw ISP of andere 

relevante serviceproviders.

Om netwerkproblemen met Ping te controleren, ga naar Netwerktools > Ping (raadpleeg 

dit artikel voor meer informatie).

15.5 Traceroute

Traceroute is een hulpprogramma waarmee de internetpaden tot specifieke doelen worden 

onderzocht. De fysieke route wordt weergegeven in Google Maps, samen met de verlopen 

tijd tussen twee opeenvolgende routepunten.

Met Traceroute ziet u hoe uw verkeer wordt gerout.

Om netwerkproblemen met Traceroute te controleren, ga naar Netwerktools > 

Traceroute (raadpleeg dit artikel voor meer informatie).

https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/LogCenter/logcenter_desc?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkTools/ping_traceroute?version=1_3
https://kb.synology.com/SRM/help/SRM/NetworkTools/ping_traceroute?version=1_3
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Hoofdstuk 16: Problemen oplossen en 
veelgestelde vragen

Dit gedeelte bevat oplossingen voor veelvoorkomende problemen die u kunt tegenkomen. 

Volg de stappen in de link om uw probleem op te lossen.

Verbindingsproblemen

• Waarom kan ik mijn Synology Router niet vinden via router.synology.com?

• Waarom heb ik geen toegang tot internet nadat ik mijn Synology Router heb 
ingesteld?

• Ik kan geen verbinding maken met L2TP VPN van de VPN Plus Server. Wat kan ik 
doen?

• Mijn gastnetwerk werkt niet goed na het instellen van het mesh-wifisysteem. Wat 
kan ik doen?

• Mijn internet is traag. Wat kan ik doen?

• Ik heb geen toegang tot mijn Synology Router. Wat kan ik doen?

Installatieproblemen

• Hoe gebruik ik mijn Synology wifisysteem voor de best mogelijke verbinding?

• Kan geen Site-to-Site VPN-verbinding instellen. Wat kan ik doen?

• Mijn wifisignaal is zwak. Hoe kan ik het verbeteren?

• Wat moet ik doen als mijn wifi onstabiel is, geen verbinding of een lage 
overdrachtssnelheid heeft?

Hardwareproblemen

• Hoe reset ik mijn Synology Router?

• Waarom kan ik bepaalde mobiele apps niet blokkeren met Safe Access?

• Log Center zegt dat mijn 5 GHz-1 wifi "geen DFS-kanalen meer heeft." Wat betekent 
dat?

https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_can_t_I_find_my_router_via_router_synology_com
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_can_t_I_access_the_Internet
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_can_t_I_access_the_Internet
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/What_should_I_do_if_I_fail_to_set_up_an_L2TP_connection
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/What_should_I_do_if_I_fail_to_set_up_an_L2TP_connection
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/How_do_I_set_up_Wi_Fi_system_with_managed_switch
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/How_do_I_set_up_Wi_Fi_system_with_managed_switch
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_is_the_upload_download_traffic_slow
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_can_t_I_log_in_to_SRM
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/How_do_I_deploy_my_Wi_Fi_system_to_achieve_the_best_connection
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_cant_I_set_up_S2S_VPN
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_is_the_Wi_Fi_signal_weak_and_how_can_I_improve_it#:~:text=To%20improve%20Wi%252DFi%20signal,Low%252C%20Middle%252C%20High).
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/What_should_I_do_if_my_Wi-Fi_is_unstable_disconnected_or_has_a_low_transmission_speed
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/What_should_I_do_if_my_Wi-Fi_is_unstable_disconnected_or_has_a_low_transmission_speed
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/What_s_the_difference_between_Soft_Reset_and_Hard_Reset
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/what_should_I_do_if_RT2600ac_blinking_green
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/Why_can_t_Safe_Access_block_some_mobile_apps
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/what_can_I_do_if_5ghz_wifi_runs_out_of_DFS_channels
https://kb.synology.com/SRM/tutorial/what_can_I_do_if_5ghz_wifi_runs_out_of_DFS_channels
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SYNOLOGY, INC.
EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE GEBRUIKER (“EULA”) IS EEN
JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (OF EEN INDIVIDU OF EEN RECHTSPERSOON) EN SYNOLOGY, INC. (
"SYNOLOGY") VOOR DE SYNOLOGY SOFTWARE DIE OP HET SYNOLOGY-PRODUCT WERD GEINSTALLEERD
DAT DOOR U WERD GEKOCHT (HET “PRODUCT”), OF LEGAAL WERD GEDOWNLOAD VAN 
WWW.SYNOLOGY.COM, OF ANDER KANAAL DAT DOOR SYNOLOGY WORDT AANGEBODEN ( "SOFTWARE").

ALS U DE PRODUCTEN MET DE SOFTWARE GEBRUIKT, DE SOFTWARE OP DE PRODUCTEN OF APPARAAT DAT
VERBONDEN IS MET DE PRODUCTEN INSTALLEERT, GAAT U AKKOORD OM AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE
EULA GEBONDEN TE ZIJN.  ALS U NIET AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA MAG U DE
PRODUCTEN DIE DE SOFTWARE BEVATTEN OF DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN VAN 
WWW.SYNOLOGY.COM OF ANDERE KANALEN DIE DOOR SYNOLOGIE WORDEN AANGEBODEN.  U MOET HET
PRODUCT RETOURNEREN NAAR DE VERKOPER WAAR U HET HEBT GEKOCHT VOOR EEN TERUGBETALING IN
OVEREENSTEMMING MET HET TOEPASSELIJKE RETOURBELEID VAN DE VERKOPER.

Deel 1. Beperkte softwarelicentie. Onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze EULA verleent Synology u een
beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om een kopie van de Software van het Product of op uw
apparaat dat verbonden is met het product te installeren, uit te voeren en te gebruiken op het product, uitsluitend in het
kader van uw geautoriseerd gebruik van het Product.

Deel 2. Documentatie. U kunt een redelijk aantal kopieën maken en gebruiken van alle documentatie geleverd met de
Software; op voorwaarde dat deze kopieën enkel worden gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden en niet opnieuw worden
gepubliceerd of gedistribueerd (afgedrukt of in elektronische vorm) aan een derde partij.

Deel 3. Back-up U kunt een redelijk aantal kopieën maken van de Software, uitsluitend voor back-up en
archiveringsdoeleinden.

Deel 4. Updates. Alle software die Synology u levert of die beschikbaar wordt gemaakt op de Synology website op 
www.synology.com ("Website") of ander kanaal dat door Synology wordt aangeboden, dat de oorspronkelijke Software
bijwerkt of aanvult, wordt gedekt door deze EULA tenzij afzonderlijke licentievoorwaarden worden geleverd. In dit geval
zullen deze afzonderlijke voorwaarden leidend zijn.

Deel 5. Licentiebeperkingen. De licentie vermeld in Sectie 1, 2 en 3 is enkel van toepassing op de mate waarin u het
Product hebt besteld en betaald, en vermeldt al uw rechten met betrekking tot de Software.  Synology behoudt zich alle
rechten voor die niet expliciet worden vermeld in deze EULA.  Zonder vermindering van het voorgaande mag u geen
enkele derde partij autoriseren of toelaten: (a) de Software te gebruiken voor een ander doeleinde dan in verband met het
Product; (b) de Software licentiëren, verdelen, leasen, verhuren, uitlenen, toewijzen of anderzijds toepassen of de Software
gebruiken; (c) de bron code reverse engineeren, decompileren, de-assembleren of een poging ondernemen de broncode
te kennen voor of eventuele handelsgeheimen met betrekking tot de Software, behalve en uitsluitend in de mate dat een
dergelijke activiteit expliciet toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking; (d) eventuele
afgeleide werken van de Software aanpassen, wijzigen, veranderen, vertalen of aanmaken; (e) informatie met betrekking
tot het auteursrecht of andere eigendomsrechten op de Software of Product verwijderen, veranderen of verbergen op het
Product; of (f) alle methoden gebruikt door Synology om toegang tot de componenten, eigenschappen of functies van het
Product of de Software te omzeilen of proberen te omzeilen.   Met inachtneming van de beperkingen die in Deel 5 worden
gespecificeerd, mag u voor commerciële doeleinden services die op een Synology NAS-server worden gehost aan derden
leveren.

Deel 6. Open Source. De Software kan componenten bevatten die worden gelicentieerd aan Synology onder de GNU
Algemene Openbare Licentie ("GPL componenten"), momenteel beschikbaar op http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.  De
voorwaarden van de GPL gelden uitsluitend met betrekking tot de GPL-componenten in de mate dat deze EULA
conflicteert met de vereisten van de GPL in het kader van uw gebruik van de GPL-componenten en, in een dergelijke
situatie, verklaart u zich akkoord gebonden te zijn door de GPL met betrekking tot uw gebruik van dergelijke componenten.

Deel 7. Audit. Synology heeft het recht om te controleren of u de voorwaarden van deze EULA naleeft. U verklaart zich
akkoord toegang te verlenen aan Synology tot de faciliteiten, apparatuur, boeken, registraties en documenten en om
anderzijds redelijk samen te werken met Synology om een dergelijke audit, door Synology of afgevaardigden van
Synology, mogelijk te maken.

Deel 8. Eigendom. De Software is de waardevolle eigendom van Synology en zijn licentiehouders en wordt beschermd
door auteursrechten en andere wetgeving en verdragen ten aanien van intellectueel eigendom. Synology of zijn
licentiehouders zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Software, inclusief maar niet beperkt tot het
auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Deel 9. Beperkte garantie. Synology biedt een beperkte garantie dat de Software substantieel zal voldoen aan de
specificaties voor de Software die door Synology werden gepubliceerd, indien aanwezig, of anderzijds vooropgesteld op de
website, gedurende een periode die door uw lokale wetgeving wordt vereist. Synology zal commercieel redelijke
inspanningen leveren om, volgens het exclusieve oordeel van Synology, een dergelijke niet-conformiteit in de Software te
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corrigeren of een Software te vervangen die niet conform is met de voorgaande garantie, op voorwaarde dat u Synology
schriftelijk op de hoogte brengt van deze niet-conformiteit tijdens de garantieperiode. De voornoemde garantie is niet van
toepassing op een niet-conformiteit die het resultaat is van: (w) het gebruik, de reproductie, de distributie of
openbaarmaking die niet in overeenstemming is met deze EULA; (x) de aanpassing, de wijziging of een andere
verandering van de Software door iemand anders dan Synology; (y) de combinatie van de Software met een product,
diensten of andere items geleverd door iemand anders dan Synology; of (z) uw nalatigheid deze EULA na te leven.

Deel 10. Ondersteuning. Tijdens de periode die in Deel 9 wordt vermeld, zal Synology de ondersteuningsdiensten
beschikbaar maken voor u.  Na het verstrijken van deze periode kan de ondersteuning voor de Software beschikbaar zijn
van Synology op schriftelijke aanvraag.

Deel 11. Afwijzing van garanties. TENZIJ UITDRUKKELIJK HIERBOVEN VERMELD, WORDT DEZE SOFTWARE "AS IS"
EN MET ALLE FOUTEN GELEVERD. SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS VERWERPEN HIER ALLE ANDERE
GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, ALS RESULTAAT VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS,
MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK, TITEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. ZONDER
BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT SYNOLOGY GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN
BUGS, FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE DEFECTEN.  

Deel 12. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY, NOCH ZIJN LICENTIEHOUDERS, KUNNEN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFFELIJK,
GEVOLGSCHADE OF GELIJKAARDIGE SCHADE OF WELKE AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR
NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF) DIE HET
RESULTAAT ZIJN VAN OF VERWANT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DE
SOFTWARE TE GEBRUIKEN ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DIT
GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE
AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ZELFS ALS SYNOLOGY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN
EEN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 13. Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS ALS
RESULTAAT VAN OF VERWANT AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJDS ONDER OF IN
VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG
VOOR HET PRODUCT, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN
ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van garanties, afwijzing van bepaalde schade en beperking van de
aansprakelijkheid is van toepassing op de maximum mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving. De wetten van
bepaalde staten/rechtsgebieden verbieden de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde
schade. Binnen de mate dat deze wetgeving van toepassing op deze EULA is het mogelijk dat de voornoemde uitsluitingen
en beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Deel 14. Uitvoerrestricties. U erkent dat de Software onderworpen is aan de exportrestricties van de V.S. U gaat ermee
akkoord dat u alle toepasselijke wetten en verordeningen naleeft die van toepassing zijn op de Software, inclusief maar
zonder beperking van de exportwetgeving van de Verenigde Staten.

Deel 15. Beëindiging. Zonder afbreuk aan eventuele andere rechten kan Synology deze EULA beëindigen als u de hierin
vermelde algemene voorwaarden niet naleeft. In een dergelijke situatie moet u uw gebruik van de Software stopzetten en
alle kopieën van de Software en alle onderdelen vernietigen.

Deel 16. Toewijzing. U mag uw rechten onder deze EULA niet overdragen of toewijzen aan een derde partij, behalve de
rechten die vooraf op het Product werden geïnstalleerd. Een dergelijke overdracht of toewijzing in overtreding van de
voornoemde beperking zal nietig worden verklaard.

Deel 17. Toepasselijke wetgeving. Tenzij expliciet verboden door de lokale wetgeving wordt deze EULA bepaald door de
wetgeving van het land waar Synology Inc. actief is, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van tegenstrijdige
wettelijke principes.

Deel 18. Geschillenbeslechting. Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze EULA
wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage die door drie neutrale bemiddelaars, in overeenstemming met de
procedures van de Arbitragewet en soortgelijke regels zoals opgelegd in het land waar Synology Inc. actief is, wordt
uitgevoerd. Arbitrage en verwante handhavingsregels. In dergelijke situaties wordt de arbitrage beperkt tot het geschil
tussen u en Synology. De arbitrage, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met andere arbitrage en wordt niet
uitgevoerd op basis van een class wide- of class action-basis. De arbitrage vindt plaats in Taipei, en de arbitrageprocedure
wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen daartoe akkoord gaan, in het Mandarijn. De beslissing van de
arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. U begrijpt dat, in
de afwezigheid van deze voorziening, u het recht heeft een dergelijk geschil, controverse of claim te procederen in een
rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op basis van klasse of principieel proces, en u heeft expliciet en bewust
afstand gedaan van deze rechten en gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming
met de voorzieningen van dit Deel 18. Niets in dit Deel kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology
schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten en oplossingen te zoeken die het
bedrijf bij recht of billijkheid heeft met betrekking tot eventuele bedreigingen of dreigende overtreding van een voorziening



44

Bijlage

corrigeren of een Software te vervangen die niet conform is met de voorgaande garantie, op voorwaarde dat u Synology
schriftelijk op de hoogte brengt van deze niet-conformiteit tijdens de garantieperiode. De voornoemde garantie is niet van
toepassing op een niet-conformiteit die het resultaat is van: (w) het gebruik, de reproductie, de distributie of
openbaarmaking die niet in overeenstemming is met deze EULA; (x) de aanpassing, de wijziging of een andere
verandering van de Software door iemand anders dan Synology; (y) de combinatie van de Software met een product,
diensten of andere items geleverd door iemand anders dan Synology; of (z) uw nalatigheid deze EULA na te leven.

Deel 10. Ondersteuning. Tijdens de periode die in Deel 9 wordt vermeld, zal Synology de ondersteuningsdiensten
beschikbaar maken voor u.  Na het verstrijken van deze periode kan de ondersteuning voor de Software beschikbaar zijn
van Synology op schriftelijke aanvraag.

Deel 11. Afwijzing van garanties. TENZIJ UITDRUKKELIJK HIERBOVEN VERMELD, WORDT DEZE SOFTWARE "AS IS"
EN MET ALLE FOUTEN GELEVERD. SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS VERWERPEN HIER ALLE ANDERE
GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, ALS RESULTAAT VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS,
MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK, TITEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. ZONDER
BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT SYNOLOGY GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN
BUGS, FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE DEFECTEN.  

Deel 12. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY, NOCH ZIJN LICENTIEHOUDERS, KUNNEN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFFELIJK,
GEVOLGSCHADE OF GELIJKAARDIGE SCHADE OF WELKE AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR
NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF) DIE HET
RESULTAAT ZIJN VAN OF VERWANT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DE
SOFTWARE TE GEBRUIKEN ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DIT
GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE
AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ZELFS ALS SYNOLOGY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN
EEN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 13. Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS ALS
RESULTAAT VAN OF VERWANT AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJDS ONDER OF IN
VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG
VOOR HET PRODUCT, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN
ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van garanties, afwijzing van bepaalde schade en beperking van de
aansprakelijkheid is van toepassing op de maximum mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving. De wetten van
bepaalde staten/rechtsgebieden verbieden de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde
schade. Binnen de mate dat deze wetgeving van toepassing op deze EULA is het mogelijk dat de voornoemde uitsluitingen
en beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Deel 14. Uitvoerrestricties. U erkent dat de Software onderworpen is aan de exportrestricties van de V.S. U gaat ermee
akkoord dat u alle toepasselijke wetten en verordeningen naleeft die van toepassing zijn op de Software, inclusief maar
zonder beperking van de exportwetgeving van de Verenigde Staten.

Deel 15. Beëindiging. Zonder afbreuk aan eventuele andere rechten kan Synology deze EULA beëindigen als u de hierin
vermelde algemene voorwaarden niet naleeft. In een dergelijke situatie moet u uw gebruik van de Software stopzetten en
alle kopieën van de Software en alle onderdelen vernietigen.

Deel 16. Toewijzing. U mag uw rechten onder deze EULA niet overdragen of toewijzen aan een derde partij, behalve de
rechten die vooraf op het Product werden geïnstalleerd. Een dergelijke overdracht of toewijzing in overtreding van de
voornoemde beperking zal nietig worden verklaard.

Deel 17. Toepasselijke wetgeving. Tenzij expliciet verboden door de lokale wetgeving wordt deze EULA bepaald door de
wetgeving van het land waar Synology Inc. actief is, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van tegenstrijdige
wettelijke principes.

Deel 18. Geschillenbeslechting. Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze EULA
wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage die door drie neutrale bemiddelaars, in overeenstemming met de
procedures van de Arbitragewet en soortgelijke regels zoals opgelegd in het land waar Synology Inc. actief is, wordt
uitgevoerd. Arbitrage en verwante handhavingsregels. In dergelijke situaties wordt de arbitrage beperkt tot het geschil
tussen u en Synology. De arbitrage, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met andere arbitrage en wordt niet
uitgevoerd op basis van een class wide- of class action-basis. De arbitrage vindt plaats in Taipei, en de arbitrageprocedure
wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen daartoe akkoord gaan, in het Mandarijn. De beslissing van de
arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. U begrijpt dat, in
de afwezigheid van deze voorziening, u het recht heeft een dergelijk geschil, controverse of claim te procederen in een
rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op basis van klasse of principieel proces, en u heeft expliciet en bewust
afstand gedaan van deze rechten en gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming
met de voorzieningen van dit Deel 18. Niets in dit Deel kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology
schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten en oplossingen te zoeken die het
bedrijf bij recht of billijkheid heeft met betrekking tot eventuele bedreigingen of dreigende overtreding van een voorziening

van deze EULA met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

Deel 19. Gerechtskosten. In iedere arbitrage, bemiddeling of andere wettelijke actie of gerechtelijke actie om rechten of
oplossingen af te dwingen onder deze EULA heeft de winnende partij het recht, bovenop iedere andere schadeloosstelling
waar de betreffende partij recht op heeft, de kosten en redelijke gerechtskosten te recupereren.

Deel 20. Scheidbaarheid. Indien een voorziening van deze EULA als ongeldig, onwettelijk of niet afdwingbaar wordt
beschouwd door een bevoegde rechtbank, dan blijft de rest van deze EULA volledig van kracht.

Deel 21. Volledige overeenkomst. Deze EULA omvat de volledige overeenkomst tussen Synology en u met betrekking tot
de Software en het onderwerp hiervan en heeft prioriteit boven alle vorige en gelijktijdige afspraken en overeenkomsten,
zowel schriftelijk als mondeling. Geen enkele wijziging, amendement of afwijzing van een van de voorzieningen van deze
EULA is geldig tenzij vooropgesteld in een schriftelijk instrument ondertekend door de partij die hierdoor wordt gebonden.

Deze EULA is een vertaling van de Engels versie. In het geval van een geschil tussen de Engelse en eventuele niet-Engels
versies zal de Engelstalige versie prevaleren.
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Bijlage

SYNOLOGY, INC.
BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

DEZE BEPERKTE GARANTIE (‘GARANTIE’) IS VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN (ZOALS HIERONDER
GEDEFINIEERD) VAN SYNOLOGY, INC. EN DIENS GELIEERDE PARTIJEN, MET INBEGRIP VAN SYNOLOGY
AMERICA CORP (GEZAMENLIJK ‘SYNOLOGY’ TE NOEMEN). WANNEER U DE VERPAKKING OPENT EN/OF HET
PRODUCT GEBRUIKT, AANVAARDT U TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. HOUD
ER REKENING MEE DAT DEZE BEPERKTE GARANTIE. NIET VAN TOEPASSING IS OP DE SOFTWARE DIE IN DE
PRODUCTEN IS OPGENOMEN EN WAARVOOR EEN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS GELDT.
SYNOLOGY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE PRODUCTGARANTIE VAN TIJD TOT TIJD ZONDER
VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN TE PASSEN EN/OF TE WIJZIGEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS U
NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. RETOURNEER HET PRODUCT IN PLAATS
DAARVAN AAN DE VERKOPER BIJ WIE U HET HEBT GEKOCHT OM UW GELD RETOUR TE ONTVANGEN
OVEREENKOMSTIG HET TOEPASSELIJKE RETOURSBELEID VAN DE VERKOPER.
HOUD ER REKENING MEE DAT DE GARANTIEONDERSTEUNING VAN SYNOLOGY NIET IN ELK LAND
BESCHIKBAAR IS EN DAT SYNOLOGY KAN WEIGEREN DE ONDERSTEUNING OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE
GARANTIE TE VERSTREKKEN ALS U DERGELIJKE ONDERSTEUNING NIET AANVRAAGT IN HET LAND WAARIN
HET PRODUCT OORSPRONKELIJK WERD GEKOCHT. HET LAND WAARIN HET PRODUCT OORSPRONKELIJK
WERD GEKOCHT, ZAL WORDEN BEPAALD OP BASIS VAN DE INTERNE GEGEVENS VAN SYNOLOGY.

Lid 1. Producten

(a) ‘Producten’ verwijst naar Nieuwe Producten of Gereviseerde Producten;
(b) ’Nieuw Product’ verwijst naar de hardware van Synology en de accessoires van Synology die zijn inbegrepen in de
oorspronkelijke verpakking die de Klant kocht bij een bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology. U kunt ons
‘Nieuwe Product’ bekijken op Status productondersteuning.
(c) ‘Gereviseerd product’ verwijst naar alle producten van Synology die door Synology’s gelieerde partij of door een
bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology zijn gereviseerd, met uitzondering van producten die door wie dan
ook worden verkocht ‘zoals ze zijn’ of ‘zonder garantie’.
(d) Overige definities: ‘Klant’ verwijst naar de oorspronkelijke persoon of entiteit die het Product van Synology kocht of naar
een erkende Synology-distributeur of -wederverkoper; ‘Webwinkel’ verwijst naar een webwinkel die wordt beheerd door
Synology of door de aan Synology gelieerde partij; ‘Software’ verwijst naar de bedrijfseigen software van Synology die op
het Product aanwezig is als dit door de Klant wordt gekocht, die door de Klant via de Website wordt gedownload of die
vooraf op het Product is geïnstalleerd door Synology, en omvat alle firmware, gerelateerde media, afbeeldingen, animaties,
video's, audio, tekst en applets die in de software of in het Product zijn verwerkt, alsook alle updates of upgrades van
dergelijke software.

Lid 2. Garantieperiode

(a) ‘Garantieperiode’: De garantieperiode begint op de aankoopdatum die staat vermeld op het aankoopbewijs of de factuur
dat/die aan de Klant wordt gepresenteerd en eindigt op de dag na het einde van de Garantieperiode voor elk Nieuw
Product. U kunt de Garantieperiode voor elk Nieuw Product bekijken op Status productondersteuning. Voor het
Gereviseerde Product of gerepareerde onderdelen geldt de rest van de garantieperiode van het product dat deze
vervangen, of negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het product werd vervangen of gerepareerd, naargelang wat
langer duurt, met uitzondering van producten die ‘zoals ze zijn’ of ‘zonder garantie’ zijn verkocht door enige winkel. Als het
betreffende aankoopbewijs of de betreffende factuur niet wordt verstrekt, zal de garantieperiode ingaan op de
productiedatum op basis van onze interne gegevens.
(b) ‘Verlengde Garantieperiode’: Voor Klanten die de optionele service EW201/EW202 kopen voor toepasselijke Producten
die in lid 1(b) zijn gespecificeerd, zal de in lid 2(a) gespecificeerde Garantieperiode van het voor de optionele
EW201-/EW202-service geregistreerde toepasselijke product met twee jaar worden verlengd. U kunt het gehanteerde
model bekijken op Verlengde Garantie.
(c) ‘Onmiddellijke beëindiging van Garantieperiode’: Voor het Synology-schijfproduct eindigt de garantieperiode
onmiddellijk wanneer een de volgende situaties zich voordoet: (a) voor solid state drives, wanneer de slijtage-indicator voor
de levensduur de limiet heeft bereikt die is gespecificeerd in de ‘productspecificaties’ van de schijf die bij het gekochte
product zijn geleverd of deze overschrijdt; (b) voor alle schijfproducten, wanneer de maximale temperatuur gelijk is aan of
hoger is dan de werktemperatuurlimiet van de schijf, die is gespecificeerd in de ‘productspecificaties’ die bij het gekochte
product zijn geleverd.

Lid 3. Beperkte garantie en rechtsmiddelen

3.1 Beperkte garantie. Behoudens lid 3.2 garandeert Synology de Klant dat ieder Product (a) vrij is van materiële defecten
in vakmanschap en (b) tijdens de Garantieperiode bij normaal gebruik substantieel zal presteren in overeenstemming met
de door Synology gepubliceerde specificaties voor het Product. Een dergelijke beperkte garantie geldt niet voor de
Software die in het product is opgenomen of door de Klant is gekocht, waarop de met het Product meegeleverde
licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing is. Synology geeft geen garantie op Gereviseerde Producten die
worden verkocht ‘zoals ze zijn’ of ‘zonder garantie’. (c) Deze Beperkte Garantie is NIET overdraagbaar en geldt alleen voor
de klanten die producten rechtstreeks kopen bij Synology's gelieerde partij en wederverkopers en distributeurs die door
Synology zijn erkend. De garantie die in lid 3 wordt vermeld, eindigt bij de verkoop of overdracht van het Product door de
Klant aan een externe partij.
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Bijlage

SYNOLOGY, INC.
BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

DEZE BEPERKTE GARANTIE (‘GARANTIE’) IS VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN (ZOALS HIERONDER
GEDEFINIEERD) VAN SYNOLOGY, INC. EN DIENS GELIEERDE PARTIJEN, MET INBEGRIP VAN SYNOLOGY
AMERICA CORP (GEZAMENLIJK ‘SYNOLOGY’ TE NOEMEN). WANNEER U DE VERPAKKING OPENT EN/OF HET
PRODUCT GEBRUIKT, AANVAARDT U TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. HOUD
ER REKENING MEE DAT DEZE BEPERKTE GARANTIE. NIET VAN TOEPASSING IS OP DE SOFTWARE DIE IN DE
PRODUCTEN IS OPGENOMEN EN WAARVOOR EEN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS GELDT.
SYNOLOGY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE PRODUCTGARANTIE VAN TIJD TOT TIJD ZONDER
VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN TE PASSEN EN/OF TE WIJZIGEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS U
NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. RETOURNEER HET PRODUCT IN PLAATS
DAARVAN AAN DE VERKOPER BIJ WIE U HET HEBT GEKOCHT OM UW GELD RETOUR TE ONTVANGEN
OVEREENKOMSTIG HET TOEPASSELIJKE RETOURSBELEID VAN DE VERKOPER.
HOUD ER REKENING MEE DAT DE GARANTIEONDERSTEUNING VAN SYNOLOGY NIET IN ELK LAND
BESCHIKBAAR IS EN DAT SYNOLOGY KAN WEIGEREN DE ONDERSTEUNING OP BASIS VAN DEZE BEPERKTE
GARANTIE TE VERSTREKKEN ALS U DERGELIJKE ONDERSTEUNING NIET AANVRAAGT IN HET LAND WAARIN
HET PRODUCT OORSPRONKELIJK WERD GEKOCHT. HET LAND WAARIN HET PRODUCT OORSPRONKELIJK
WERD GEKOCHT, ZAL WORDEN BEPAALD OP BASIS VAN DE INTERNE GEGEVENS VAN SYNOLOGY.

Lid 1. Producten

(a) ‘Producten’ verwijst naar Nieuwe Producten of Gereviseerde Producten;
(b) ’Nieuw Product’ verwijst naar de hardware van Synology en de accessoires van Synology die zijn inbegrepen in de
oorspronkelijke verpakking die de Klant kocht bij een bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology. U kunt ons
‘Nieuwe Product’ bekijken op Status productondersteuning.
(c) ‘Gereviseerd product’ verwijst naar alle producten van Synology die door Synology’s gelieerde partij of door een
bevoegde distributeur of wederverkoper van Synology zijn gereviseerd, met uitzondering van producten die door wie dan
ook worden verkocht ‘zoals ze zijn’ of ‘zonder garantie’.
(d) Overige definities: ‘Klant’ verwijst naar de oorspronkelijke persoon of entiteit die het Product van Synology kocht of naar
een erkende Synology-distributeur of -wederverkoper; ‘Webwinkel’ verwijst naar een webwinkel die wordt beheerd door
Synology of door de aan Synology gelieerde partij; ‘Software’ verwijst naar de bedrijfseigen software van Synology die op
het Product aanwezig is als dit door de Klant wordt gekocht, die door de Klant via de Website wordt gedownload of die
vooraf op het Product is geïnstalleerd door Synology, en omvat alle firmware, gerelateerde media, afbeeldingen, animaties,
video's, audio, tekst en applets die in de software of in het Product zijn verwerkt, alsook alle updates of upgrades van
dergelijke software.

Lid 2. Garantieperiode

(a) ‘Garantieperiode’: De garantieperiode begint op de aankoopdatum die staat vermeld op het aankoopbewijs of de factuur
dat/die aan de Klant wordt gepresenteerd en eindigt op de dag na het einde van de Garantieperiode voor elk Nieuw
Product. U kunt de Garantieperiode voor elk Nieuw Product bekijken op Status productondersteuning. Voor het
Gereviseerde Product of gerepareerde onderdelen geldt de rest van de garantieperiode van het product dat deze
vervangen, of negentig (90) dagen vanaf de datum waarop het product werd vervangen of gerepareerd, naargelang wat
langer duurt, met uitzondering van producten die ‘zoals ze zijn’ of ‘zonder garantie’ zijn verkocht door enige winkel. Als het
betreffende aankoopbewijs of de betreffende factuur niet wordt verstrekt, zal de garantieperiode ingaan op de
productiedatum op basis van onze interne gegevens.
(b) ‘Verlengde Garantieperiode’: Voor Klanten die de optionele service EW201/EW202 kopen voor toepasselijke Producten
die in lid 1(b) zijn gespecificeerd, zal de in lid 2(a) gespecificeerde Garantieperiode van het voor de optionele
EW201-/EW202-service geregistreerde toepasselijke product met twee jaar worden verlengd. U kunt het gehanteerde
model bekijken op Verlengde Garantie.
(c) ‘Onmiddellijke beëindiging van Garantieperiode’: Voor het Synology-schijfproduct eindigt de garantieperiode
onmiddellijk wanneer een de volgende situaties zich voordoet: (a) voor solid state drives, wanneer de slijtage-indicator voor
de levensduur de limiet heeft bereikt die is gespecificeerd in de ‘productspecificaties’ van de schijf die bij het gekochte
product zijn geleverd of deze overschrijdt; (b) voor alle schijfproducten, wanneer de maximale temperatuur gelijk is aan of
hoger is dan de werktemperatuurlimiet van de schijf, die is gespecificeerd in de ‘productspecificaties’ die bij het gekochte
product zijn geleverd.

Lid 3. Beperkte garantie en rechtsmiddelen

3.1 Beperkte garantie. Behoudens lid 3.2 garandeert Synology de Klant dat ieder Product (a) vrij is van materiële defecten
in vakmanschap en (b) tijdens de Garantieperiode bij normaal gebruik substantieel zal presteren in overeenstemming met
de door Synology gepubliceerde specificaties voor het Product. Een dergelijke beperkte garantie geldt niet voor de
Software die in het product is opgenomen of door de Klant is gekocht, waarop de met het Product meegeleverde
licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing is. Synology geeft geen garantie op Gereviseerde Producten die
worden verkocht ‘zoals ze zijn’ of ‘zonder garantie’. (c) Deze Beperkte Garantie is NIET overdraagbaar en geldt alleen voor
de klanten die producten rechtstreeks kopen bij Synology's gelieerde partij en wederverkopers en distributeurs die door
Synology zijn erkend. De garantie die in lid 3 wordt vermeld, eindigt bij de verkoop of overdracht van het Product door de
Klant aan een externe partij.

3.2 Uitsluitingen. De voornoemde garanties en garantieverplichtingen zijn niet van toepassing op een Product (a) dat is
geïnstalleerd of gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd of beschreven in het Product, de specificaties of de
bijbehorende documenten, of op enigerlei wijze is misbruikt, onjuist gebruikt of beschadigd; (b) dat beschadigd is geraakt
als gevolg van een ongeval, brand, contact met een vloeistof, aardbeving of een andere externe oorzaak, of productgebruik
in een ongeschikte omgeving; (c) dat is gedemonteerd zonder toestemming van Synology; of (d) met cosmetische schade
als gevolg van normale slijtage of anderszins vanwege normale veroudering van het Product, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot krassen, deuken en defecte kunststof rond poorten, tenzij het defect is ontstaan als gevolg van een gebrek in
materialen of vakmanschap; (e) waarvan het serienummer is verwijderd of onzichtbaar is gemaakt op het Product,
waardoor identificatie niet mogelijk is; (f) dat beschadigd of defect is omdat de Klant nalaat een correctie, wijziging,
verbetering of een andere update uit te voeren die door Synology aan de Klant ter beschikking is gesteld, of omdat de
Klant een correctie, wijziging, verbetering of andere update implementeert, installeert of gebruikt die door een derde partij
ter beschikking is gesteld; (g) dat beschadigd, defect of incompatibel is geworden vanwege installatie of gebruik met
artikelen die niet door Synology zijn geleverd, anders dan de hardware, software of andere accessoires waarvoor het
Product is ontworpen.

Let op, in elk van bovenstaande situaties voert Synology een inspectie en controle van het uiterlijk en de functies van het
product uit.

3.3 Ondersteuning op basis van de garantie en exclusief rechtsmiddel. Als de Klant binnen de toepasselijke
Garantieperiode op de ondervermelde manier kennisgeeft van het niet-conformeren aan een van de garanties die in lid 3.1
zijn bepaald, zal Synology na verificatie naar het oordeel van Synology: (a) zich redelijke commerciële inspanningen
getroosten om het Product te repareren, (b) technische ondersteuning bieden, of (c) het niet-conforme Product of een
onderdeel hiervan vervangen nadat het volledige Product is geretourneerd in overeenstemming met lid 3.4. De voorgaande
bepaling beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Synology en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant voor
een schending van de garantie onder lid 3.1 of enig ander defect of gebrek in het Product. De Klant zal Synology
redelijkerwijs bijstaan bij het diagnosticeren en valideren van enige afwijking in het Product. Merk op dat de ondersteuning
op basis van de garantie niet van toepassing is op het redden van gegevens die zijn opgeslagen op het Synology-product
of de back-up ervan. De Klant dient een back-up van de opgeslagen gegevens te maken voordat hij het Product
retourneert aan Synology. Synology kan alle informatie of gegevens van het Product verwijderen tijdens het uitvoeren van
de garantiediensten en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies van gegevens die daarop staan.

3.4 Retourneren. Elke retournering van een Product door de Klant op grond van lid 3.3 moet plaatsvinden overeenkomstig
de dan geldende retourprocedures van Synology en met het aankoopbewijs of de factuur. Meer informatie over de
retourprocedure is te vinden op Hoe maak ik aanspraak op de garantie van mijn Synology-product? Om een claim op basis
van de garantie in te dienen, moet de Klant het volledige Product aan Synology retourneren overeenkomstig dit lid 3.4. Elk
geretourneerd Product (a) dat is gedemonteerd (behalve in opdracht van Synology); of (b) waarvan het serienummer is
verwijderd of onzichtbaar gemaakt op het Product, waardoor identificatie niet mogelijk is, of (c) dat tijdens de retourzending
is beschadigd vanwege een ongeschikte verpakking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen en vervorming), wordt
geweigerd en op kosten van de Klant teruggezonden naar de Klant. Elk Product moet gefrankeerd, verpakt in een
verpakking die voldoende in staat is de inhoud ervan te beschermen en in dezelfde staat als waarin deze van Synology
werd ontvangen worden geretourneerd naar het adres dat door Synology is opgegeven. De Klant is verantwoordelijk voor
de verzekering en het risico van verlies/schade met betrekking tot geretourneerde artikelen totdat ze goed door Synology
zijn ontvangen.

3.5 Vervanging van Nieuwe Producten of Gereviseerde Producten door Synology. Als Synology er voor kiest om een
Product op grond van deze Garantie, zoals beschreven in lid 3.1, te vervangen, zal Synology voor eigen rekening een
vervangend Product via de door Synology geselecteerde verzendmethode verzenden nadat het niet-conforme Product, dat
op grond van lid 3.4 werd geretourneerd, is ontvangen en Synology heeft gevalideerd dat het Product niet aan de garantie
voldoet. Vóór verzending van het Gereviseerde Product naar de Klant is gecontroleerd of deze volledig voldoet aan
Synology’s kwaliteitsnorm. Let op, een deel van de Gereviseerde Producten kan bepaalde vlekken, krassen en andere
geringe slijtage hebben. In sommige landen kan Synology naar eigen goeddunken de Synology Replacement Service op
bepaalde Producten toepassen, wat inhoudt dat Synology een vervangend Product naar de Klant stuurt voordat Synology
het door de Klant teruggezonden niet-conforme Product heeft ontvangen (‘Synology Replacement Service’).

3.6 Afwijzing van garanties. DE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN DE
OPLOSSINGEN VAN DE KLANT DIE IN DEZE GARANTIE WORDEN VERMELD, ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN
ANDERE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN SYNOLOGY – DIE HIERBIJ DOOR DE
KLANT WORDEN AFGEWEZEN, GEVRIJWAARD EN ONTKEND – ALSOOK ALLE ANDERE RECHTEN,
VORDERINGEN EN OPLOSSINGEN VAN DE KLANT JEGENS SYNOLOGY, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET OP
BASIS VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, BEGELEIDENDE
DOCUMENTATIE OF SOFTWARE, ALSOOK ALLE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE ONDER DEZE
GARANTIE WORDEN GELEVERD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT: (A) IMPLICIETE GARANTIES TEN
AANZIEN VAN DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK;
(B) IMPLICIETE GARANTIE VEROORZAAKT DOOR DE PRESTATIE, DE HANDELSWIJZEN, HET GEBRUIK OF DE
HANDEL; (C) VORDERINGEN INZAKE INBREUK OF VERDUISTERING; OF (D) VORDERINGEN VANWEGE EEN
ONRECHTMATIGE DAAD (OP BASIS VAN NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID,
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE). SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE EN WIJST
SPECIFIEK ELKE GARANTIE AF DAT DE GEGEVENS OF INFORMATIE DIE OP EEN PRODUCT VAN SYNOLOGY
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WORDT/WORDEN OPGESLAGEN, VEILIG IS/ZIJN, ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY
ADVISEERT DE KLANT DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM EEN RESERVEKOPIE TE MAKEN VAN DE
GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT WORDEN OPGESLAGEN. SOMMIGE STATEN VERBIEDEN BEPERKING VAN
IMPLICIETE GARANTIES. IN DAT GEVAL IS DE BOVENGENOMENDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP DE KLANT
VAN TOEPASSING.

Lid 4. Aansprakelijkheidsbeperking

4.1 Overmacht. Synology is niet aansprakelijk voor en kan niet worden beschouwd als zijnde nalatig of in overtreding onder
deze Garantie op basis van een vertraging of de nalatigheid bij het uitvoeren van de verplichtingen in deze Garantie als
gevolg van een oorzaak of situatie die buiten haar redelijke controle valt (inclusief, zonder beperking, iedere daad of
nalatigheid van de Klant).

4.2. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY EN HAAR LICENTIEHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE KOSTEN VAN EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE
OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF,
MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF)
DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ENIGE BIJBEHORENDE
DOCUMENTATIE OF SOFTWARE, ALSOOK VOOR ENIGE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN
DEZE GARANTIE WORDEN GEBODEN, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD
(MET INBGERIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE OF ZELFS ALS
SYNOLOGY WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

4.3 Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN HAAR LEVERANCIERS ALS
RESULTAAT VAN OF IN RELATIE TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJDS ONDER OF IN
VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT
BETAALD, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN
ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van bepaalde schades en aansprakelijkheidsbeperking is voor zover
wettelijk maximaal toegestaan van toepassing. De wetgeving in bepaalde staten/rechtsgebieden verbiedt de uitsluiting of
beperking van bepaalde schade. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op de
Klant, voor zover deze wetten op het Product van toepassing zijn.

Lid 5. Overige bepalingen

5.1 Eigendomsrechten. Het Product en begeleidende Software en documentatie die bij het Product zijn geleverd, omvatten
bedrijfseigen en intellectuele eigendomsrechten van Synology en diens externe leveranciers en licentiehouders. Synology
houdt en behoudt alle rechten, titels en belangen in de intellectuele eigendomsrechten op het Product; geen enkel recht of
eigenaarschap van enige intellectuele eigendomsrechten in of op het Product, de begeleidende Software of documentatie
en eventuele andere goederen die onder deze Garantie worden geleverd, worden op grond van deze Garantie aan de
Klant overgedragen. De Klant zal (a) de algemene voorwaarden naleven van de licentieovereenkomst van Synology voor
eindgebruikers die toebehoort aan enige Software die door Synology of een door Synology erkende distributeur of verkoper
wordt geleverd; en (b) zal geen pogingen ondernemen tot reverse engineering van een Product of component ervan, noch
de begeleidende Software of een van de intellectuele eigendomsrechten van Synology op enige andere wijze toe-eigenen,
omzeilen of overtreden.

5.2 Toewijzing. De Klant zal geen van zijn rechten op grond van deze Garantie direct, door uitvoering van de wet of
anderszins toewijzen zonder voorafgaande toelating van Synology.

5.3 Geen aanvullende voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk door deze Garantie wordt toegestaan, zal geen enkele partij zijn
gebonden aan, en verwerpt elke partij specifiek elke bepaling, voorwaarde of andere regeling die in conflict is met de
bepalingen in deze Garantie die door de tegenpartij wordt toegepast op enig(e) inkooporder, ontvangstbewijs, acceptatie,
bevestiging, briefwisseling of anderszins, tenzij elke partij uitdrukkelijk schriftelijk instemt met deze bepaling. Als deze
Garantie in strijd is met enige voorwaarden of bepalingen van een andere overeenkomst die door de partijen met
betrekking tot het Product is aangegaan, zal deze Garantie prevaleren tenzij de andere overeenkomst specifiek verwijst
naar de gedeeltes van deze Garantie die daardoor worden opgeheven.

5.4 Toepasselijk recht. Tenzij lokale wetgeving dat expliciet verbiedt, wordt deze Garantie beheerst door de wetten van de
staat Washington (VS) voor Klanten die inwoner zijn van de Verenigde Staten en door de wetten van de Republiek China
(Taiwan) voor Klanten die niet in de Verenigde Staten woonachtig zijn, onverlet eventuele beginselen betreffende
wetsconflicten. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of iedere
opvolger hiervan is niet van toepassing.

5.5 Geschillenbeslechting. Elk geschil, elke controverse en elke vordering als gevolg van of in relatie tot deze Garantie, het

 

 

FCC Declaration of Conformity 
 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 

two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 

any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
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WORDT/WORDEN OPGESLAGEN, VEILIG IS/ZIJN, ZONDER RISICO OP GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY
ADVISEERT DE KLANT DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM EEN RESERVEKOPIE TE MAKEN VAN DE
GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT WORDEN OPGESLAGEN. SOMMIGE STATEN VERBIEDEN BEPERKING VAN
IMPLICIETE GARANTIES. IN DAT GEVAL IS DE BOVENGENOMENDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP DE KLANT
VAN TOEPASSING.

Lid 4. Aansprakelijkheidsbeperking

4.1 Overmacht. Synology is niet aansprakelijk voor en kan niet worden beschouwd als zijnde nalatig of in overtreding onder
deze Garantie op basis van een vertraging of de nalatigheid bij het uitvoeren van de verplichtingen in deze Garantie als
gevolg van een oorzaak of situatie die buiten haar redelijke controle valt (inclusief, zonder beperking, iedere daad of
nalatigheid van de Klant).

4.2. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY EN HAAR LICENTIEHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE KOSTEN VAN EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE
OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF,
MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF)
DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ENIGE BIJBEHORENDE
DOCUMENTATIE OF SOFTWARE, ALSOOK VOOR ENIGE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN
DEZE GARANTIE WORDEN GEBODEN, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD
(MET INBGERIP VAN NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE OF ZELFS ALS
SYNOLOGY WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

4.3 Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN HAAR LEVERANCIERS ALS
RESULTAAT VAN OF IN RELATIE TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJDS ONDER OF IN
VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT
BETAALD, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN
ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van bepaalde schades en aansprakelijkheidsbeperking is voor zover
wettelijk maximaal toegestaan van toepassing. De wetgeving in bepaalde staten/rechtsgebieden verbiedt de uitsluiting of
beperking van bepaalde schade. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing op de
Klant, voor zover deze wetten op het Product van toepassing zijn.

Lid 5. Overige bepalingen

5.1 Eigendomsrechten. Het Product en begeleidende Software en documentatie die bij het Product zijn geleverd, omvatten
bedrijfseigen en intellectuele eigendomsrechten van Synology en diens externe leveranciers en licentiehouders. Synology
houdt en behoudt alle rechten, titels en belangen in de intellectuele eigendomsrechten op het Product; geen enkel recht of
eigenaarschap van enige intellectuele eigendomsrechten in of op het Product, de begeleidende Software of documentatie
en eventuele andere goederen die onder deze Garantie worden geleverd, worden op grond van deze Garantie aan de
Klant overgedragen. De Klant zal (a) de algemene voorwaarden naleven van de licentieovereenkomst van Synology voor
eindgebruikers die toebehoort aan enige Software die door Synology of een door Synology erkende distributeur of verkoper
wordt geleverd; en (b) zal geen pogingen ondernemen tot reverse engineering van een Product of component ervan, noch
de begeleidende Software of een van de intellectuele eigendomsrechten van Synology op enige andere wijze toe-eigenen,
omzeilen of overtreden.

5.2 Toewijzing. De Klant zal geen van zijn rechten op grond van deze Garantie direct, door uitvoering van de wet of
anderszins toewijzen zonder voorafgaande toelating van Synology.

5.3 Geen aanvullende voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk door deze Garantie wordt toegestaan, zal geen enkele partij zijn
gebonden aan, en verwerpt elke partij specifiek elke bepaling, voorwaarde of andere regeling die in conflict is met de
bepalingen in deze Garantie die door de tegenpartij wordt toegepast op enig(e) inkooporder, ontvangstbewijs, acceptatie,
bevestiging, briefwisseling of anderszins, tenzij elke partij uitdrukkelijk schriftelijk instemt met deze bepaling. Als deze
Garantie in strijd is met enige voorwaarden of bepalingen van een andere overeenkomst die door de partijen met
betrekking tot het Product is aangegaan, zal deze Garantie prevaleren tenzij de andere overeenkomst specifiek verwijst
naar de gedeeltes van deze Garantie die daardoor worden opgeheven.

5.4 Toepasselijk recht. Tenzij lokale wetgeving dat expliciet verbiedt, wordt deze Garantie beheerst door de wetten van de
staat Washington (VS) voor Klanten die inwoner zijn van de Verenigde Staten en door de wetten van de Republiek China
(Taiwan) voor Klanten die niet in de Verenigde Staten woonachtig zijn, onverlet eventuele beginselen betreffende
wetsconflicten. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of iedere
opvolger hiervan is niet van toepassing.

5.5 Geschillenbeslechting. Elk geschil, elke controverse en elke vordering als gevolg van of in relatie tot deze Garantie, het

Product of dienstverlening van Synology met betrekking tot het Product of de relatie tussen Klanten die woonachtig zijn in
de Verenigde Staten en Synology wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage onder de huidige commerciële
wetten van de American Arbitration Association, tenzij hieronder anders wordt voorzien. De arbitrage zal plaatsvinden door
een enkele arbiter en zal uitsluitend worden beperkt tot het geschil tussen de Klant en Synology. De arbitrage of een deel
ervan zal niet worden geconsolideerd met andere arbitrage en zal niet worden uitgevoerd op basis van een groepsproces
(‘class-wide’ of ‘class-action’). De arbitrage zal plaatsvinden te King County, Washingto (VS) door indiening van
documenten, hetzij telefonisch, online of persoonlijk, zoals op aanvraag van de partijen door de arbiter wordt bepaald. De
winnende partij in enige arbitragezaak of enig juridisch proces in de Verenigde Staten of anderszins zal alle kosten en
redelijke honoraria van advocaten ontvangen, met inbegrip van de arbitragetarieven die door de winnende partij zijn
betaald. Elke beslissing die in een dergelijke arbitragezaak wordt genomen, is definitief en bindend voor de partijen en het
oordeel mag daarna worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. De Klant begrijpt dat hij, bij de afwezigheid van
deze voorziening, het recht heeft een dergelijk geschil of dergelijke controverse of vordering voor te leggen aan een
rechtbank, met inbegrip van het recht op een ‘class-wide’ of ‘class-action’-proces, en de Klant neemt uitdrukkelijk en
bewust afstand van deze rechten, instemmend elk geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming met
de voorzieningen van lid 5.5. Voor Klanten die niet in de Verenigde Staten wonen moet ieder geschil, iedere controverse of
claim beschreven in dit lid definitief worden beslecht volgens arbitrage uitgevoerd door drie neutrale bemiddelaars in
overeenstemming met de R.O.C-procedures. Arbitragewetgeving en de toepasselijke handhavingsregels. De arbitrage
vindt plaats in Taipei, Taiwan, Republiek China en de arbitrageprocedure zal plaatsvinden in het Engels, of, indien beide
partijen daarmee akkoord gaan, in het Mandarijn. De arbitragebeslissing is definitief en bindend voor de partijen en kan in
ieder bevoegd rechtsgebied worden afgedwongen. Niets in dit lid kan worden beschouwd als een verbod of beperking van
Synology om schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten, alsook om oplossingen
te zoeken die zij recht of billijk acht met betrekking tot eventuele daadwerkelijke of dreigende schendingen van enige
bepaling in deze Garantie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

5.6 Advocaatskosten. In iedere arbitragezaak, bemiddeling of andere wettelijke actie of gerechtelijke actie om rechten of
oplossingen af te dwingen onder deze Garantie heeft de winnende partij naast elke andere schadeloosstelling het recht om
de kosten en redelijke gerechtskosten te verhalen.

5.7 Uitvoerrestricties. U erkent dat op het Product mogelijk uitvoerrestricties van de VS van toepassing zijn. U erkent dat u
zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en verordeningen die op het Product van toepassing zijn, met inbegrip van,
maar zonder beperking van, de wetgeving van de Amerikaanse Export Administration.

5.8 Scheidbaarheid. Indien enige bepaling in deze Garantie door een bevoegde rechtbank als ongeldig, onwettelijk of
onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal de rest van deze Garantie volledig van kracht blijven.

5.9 Volledige overeenkomst. Deze Garantie omvat de volledige overeenkomst en overtreft alle andere vorige
overeenkomsten tussen Synology en de Klant met betrekking tot de onderhavige materie. Geen enkele wijziging,
aanpassing of afwijzing van een van de bepalingen in deze Garantie is geldig, tenzij deze schriftelijk is uiteengezet en de
partij daar door ondertekening ervan aan is gehouden.

 

 

FCC Declaration of Conformity 
 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 

two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 

any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
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Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 

that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter.

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of 
the FCC Rules.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with 
minimum distance 23cm between the radiator & your body.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all 
US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US 
operation channels only.

FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.
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Industry Canada statement: 
 

This device complies with ISED’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

 
 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas 
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y 
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. 

 
 

Caution : 
 

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to 
reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; 

 
(ii) where applicable, antenna type(s), antenna models(s), and worst-case tilt angle(s) 
necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in 
section 6.2.2.3 shall be clearly indicated. 

 
Avertissement: 

 
Le guide d’utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des 
instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment : 

 
 

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement 
pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux 
systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux; 

 
(ii) lorsqu’il y a lieu, les types d’antennes (s’il y en a plusieurs), les numéros de 
modèle de l’antenne et les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester 
conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d’élévation, énoncée à 
la section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués 

 
 

Radiation Exposure Statement:  
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm 
between the radiator & your body. 

 
Déclaration d'exposition aux radiations:  
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour 
un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm 
entre le radiateur et votre corps. 
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取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變

更原設計之特性及功能。 

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善

至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須

忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 
應避免影響附近雷達系統之操作。 

「本產品電磁波曝露量(MPE)標準值1mW/cm2，送測產品實測值為 0.358 mW/cm2，建議使

用時至少距離人體 21 cm」 
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RED Compliance Statement  
Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)  
In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information 
on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:  
 

Frequency Range 
(MHz) Max. Transmit Power (dBm) EIRP 

2412 ~ 2472 19.86 dBm 
5180 ~ 5240  22.80 dBm 
5250 ~ 5320 22.94 dBm 
5500 ~ 5700  29.87 dBm 

 
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the 
radiator & your body. 
 
 
      

AT BE BG HR CY CZ DK  
EE FI FR DE EL HU IE  
IT LV LT LU MT NL PL  
PT RO SK SI ES SE UK UK(NI) 

This device is restricted to indoor use 
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synology.com

SYNOLOGY INC.

9F, No. 1, Yuandong Rd. Banqiao Dist., New 
Taipei City 220545 Taiwan    

Tel: +886 2 2955 1814 

SYNOLOGY 
AMERICA CORP.

3535 Factoria Blvd SE, Suite #200, 
Bellevue, WA 98006 USA   

Tel: +1 425 818 1587

SYNOLOGY 
FRANCE

102 Terrasse Boieldieu (TOUR W) 
92800 Puteaux France

Tel: +33 147 176288

SYNOLOGY 
GMBH

Grafenberger Allee 
29540237 Düsseldorf 

Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

SYNOLOGY 
SHANGHAI

200070, Room 201, No. 
511 Tianmu W. Rd., 

Jingan Dist., Shanghai, 
China

SYNOLOGY UK 
LTD.

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

Kingdom 
Tel.: +44 (0)1908048029

Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen. 
Copyright © 2022, Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en andere namen van Synology producten 
zijn handelsmerken of geregistreerd handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen die hier 
vermeld worden, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. 

SYNOLOGY JAPAN 
CO., LTD.

4F, No. 3-1-2, Higashikanda, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031 

Japan

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=28972
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