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NAS datové úložiště

DiskStation DS923+

Kategorie: 
Hardware
Synology, www.synology.com/cs -cz/products/DS923+

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

Použití produktu: DiskStation DS923+ umožňuje uživatelům jednoduše konsolidovat 
a zabezpečit data. Určený je především menším firmám nebo domácnostem, které 
 operují s většími objemy dat, jimž nabízí flexibilní univerzální řešení pro sdílení dat, 
synchronizaci, zálohování a videodohled (surveillance). Uživatelé tak mohou mít data 
bezpečně uložená a snadno dostupná. Produkt využívá systém Synology DiskStation 
Manager (DSM), a  nabízí tak přístup k vestavěným aplikacím, díky kterým je práce 
s uloženými soubory snadnější a intuitivnější.

Popis produktu: DS923+ představuje výkonné čtyřšachtové zařízení NAS, které lze 
podle měnících se  potřeb snadno upravovat nebo rozšiřovat. Nabízí volitelnou podporu 
až devíti disků a rychlejšího připojení k síti, podporu až pro dva NVMe SSD pro ukládání 
do mezipaměti nebo pro vytváření dalších fondů úložiště a také až 32 GB paměti DDR4 
ECC pro ochranu před potenciálním zhroucením a neúmyslnými změnami dat vykoná-
váním  automatických oprav chybných dat.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Vysoká propustnost sekvenčního čtení/zápisu až 625/559 MB/s
■ Vestavěná řešení správy souborů, ochrany dat, virtualizace a videodohled
■ Dva porty 1GbE umožňují rychlou integraci do existujících prostředí s volitelnou

možností připojení 10 GbE2
■ Snadné rozšíření kapacity pomocí rozšiřovací jednotky DX517 – tak lze dosáhnout

maximálního počtu devíti disků úložiště
■ Podpora NVMe SSD a až 32 GB RAM DDR4

Záruka: 3 roky

Cena (bez DPH): od 529 eur

Hybridní virtuální desktop

ceBox Workspace

Kategorie: 
Nástroje pro správu
Wisper, wisper.io/en/cebox/

Přihlašovatel:
Wisper Eastern Europe, wisper.cz
dceřiná společnost výrobce

Použití produktu: ceBox Workspace kombinuje vlastnosti standardních VDI řešení 
s výhodami výpočetního výkonu lokálních počítačů. Nevyžaduje masivní serverovou 
nebo cloudovou infrastrukturu, využívá hardware existujících počítačů a nabízí i inte-
grovanou vlastní síť VPN. Příslušný software přitom běží lokálně na jednotlivých stani-
cích. Pro IT oddělení produkt přináší úsporu času, snížení nákladů na správu počítačů 
a doplňuje obranu proti kybernetickým útokům. Řešení se instaluje na počítače zákaz-
níka a administrátorům umožňuje jednoduchou, centralizovanou správu počítačů z jed-
notné konzole.

Popis produktu: ceBox Workspace slouží pro centralizovanou správu stolních počítačů
a notebooků z jedné webové konzole bez ohledu na počet nebo geografické umístění 
těchto počítačů. Umožňuje hromadné vzdálené instalace operačního systému/aplikací,
aktualizace a patche OS/aplikací a také vzdálený přístup na plochu uživatele. V pře-
hledné konzoli administrátora se graficky zobrazují všechny počítače, jejich umístění,
stav,  historie logů, monitoring (CPU, RAM, HDD, využití sítě), instalovaný OS a/nebo
aplikace. V uživatelském módu má administrátor možnost spravovat i jednotlivé uživa-
tele a přidělovat jim konkrétní OS a/nebo aplikace.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Nevyžaduje masivní serverovou nebo cloudovou infrastrukturu
■ OS i aplikace jsou spuštěné na lokálním počítači
■ Integrovaná VPN/SD -WAN
■ Hromadné vzdálené instalace, aktualizace nebo patche OS a/nebo aplikací
■ Monitoring a reporting všech počítačů
■ Vzdálený přístup na plochu uživatele
■ Knihovna/archiv verzí OS jak pro instalace/aktualizace OS, tak pro případný rollback
■ Dvoufaktorové ověření uživatelů

Cena (bez DPH): od 9 eur/počítač/měsíc
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