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NAS server

DiskStation DS920+

Kategorie: 
Hardware
Synology, www.synology.com

Přihlašovatel: 
Synology, www.synology.com/cs -cz/
výrobce

Použití produktu: Inteligentní NAS zařízení Synology DS920+ představuje řešení pro 
zjednodušení správy dat a zvýšení produktivity. Do zařízení lze ukládat a zálohovat 
 firemní soubory nebo rodinná data – od důležitých dokumentů až po fotografie, hudbu 
a videa. K souborům lze přistupovat z webového prohlížeče či mobilních aplikací, pri-
vátní cloud zajišťuje efektivní spolupráci v reálném čase odkudkoliv na světě. V porov-
nání s předchozí generací NAS nabízí DS920+ zrychlení indexování fotografií, zkracuje 
dobu odezvy databáze a zvyšuje efektivitu odezvy PHP.

Popis produktu: DS920+ disponuje škálovatelnou konstrukcí, díky které můžete začít 
v malém a s nárůstem dat  se zařízením Synology DX517 postupně navýšit kapacitu až 
na devět disků. Dva vestavěné sloty M.2 pro SSD umožňují využít naplno funkce mezipa-
měti Synology SSD, která slibuje až 20× rychlejší odezvu vstupu/výstupu, aniž se musejí 
využívat přední přihrádky na disky. Díky Synology Hybrid RAID (SHR) lze vytvářet a roz-
šiřovat svazky úložiště a migrovat typy RAID, aniž jsou nutné podrobnosti o nastavení 
svazků RAID. Technologie SHR nabízí redundanci jednoho disku zajišťující ochranu dat 
v případě selhání.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Čtyřjádrový procesor 2,0 GHz, zrychlení až 2,7 GHz
 ■ 2x vestavěné sloty M.2 2280 NVMe pro SSD
 ■ Průměrně 15% zrychlení aplikací náročných na výpočty
 ■ Rychlejší reakce na webových stránkách
 ■ Čtyři pozice interních jednotek a celková podpora až pro devět disků
 ■ Až 144 TB hrubé kapacity
 ■ Snapshot Replication, který zálohuje kritická data a snižuje hodnotu RTO
 ■ Spolupráce v reálném čase v privátním cloudu

Záruka: tříletá na hardware, rozšiřitelná na pět let

Cena (bez DPH): 12 400 Kč (bez disků)

Enterprise SATA HDD

3,5" SATA HDD HAT5300

Kategorie:
Hardware
Synology, www.synology.com

Přihlašovatel: 
Synology, www.synology.com/cs -cz/
výrobce

Použití produktu: Díky úzké integraci se systémem DSM a hardwarem Synology po-
skytuje pevný disk HAT5300 velmi vysoký výkon a spolehlivost. Pomocí testování a opti-
malizace bylo u HAT5300 dosaženo až o 23 % vyššího výkonu sekvenčního čtení v ná-
ročných prostředích více uživatelů než v případě konkurenčních podnikových disků 
 podobné třídy. Aktualizace firmwaru probíhají automaticky společně s aktualizacemi 
systému DSM – snižuje se tak počet nutných relací údržby Disky Synology. Disky 
HAT5300 jsou dostupné v kapacitách 8, 12 a 16 TB.

Popis produktu: Disky HAT5300 jsou HDD podnikové třídy pro systémy Synology for-
mátu 3,5". Pro připojení využívají rozhraní SATA 6 Gb/s, rychlost přenosu dat tak dosa-
huje až 242 MB/s. Má vyrovnávací paměť 256 MB a operuje při rychlosti rotace ploten 
7 200 rpm. Disponuje formátováním 512e. Disk poskytuje 2,5 milionu hodin střední doby 
do poruchy a podporuje pracovní vytížení až 550 přenesených TB ročně. Disky jsou také 
vybavené technologií Persistent Write Cache, která umožňuje minimalizovat pravděpo-
dobnost poškození dat v případě náhlého výpadku napájení.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Rychlost přenosu dat až 242 MB/s
 ■ 2,5 milionu hodin MTTF při pracovní zátěži až 550 TB za rok
 ■ Vhodné pro náročná prostředí s nepřetržitým provozem
 ■ Technologie Persistent Write Cache
 ■ Až o 23 % vyšší výkon sekvenčního čtení v náročných prostředích více uživatelů 

(v porovnání s podnikovými disky podobné třídy).
 ■ Důkladné testování po dobu až 300 000 hodin zaručuje velmi vysokou spolehlivost
 ■ Dostupné v kapacitách 8, 12 a 16 TB

Záruka: pětiletá, která zahrnuje služby technické podpory a výměny hardwaru

Cena (bez DPH): od 7 150 Kč za 8TB disk po 14 550 Kč za 16TB verzi
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