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•13th DSM Conference 

•Hold in 17 Cities 

 



Globalization 

•Sales Channel Cover 90 Countries 

•Subsidiaries – US, UK, Germany, France, and China 

•60% Growth per Year 



Achievement 

•2013 – GTDC Gold Rising Star 

 

 

 

 

•2014 – GTDC Rising Star in €50M - €100M  

 

€50 Million - €100 Million 

Company Rising Star Ranking 

MSI Gold 

Synology Silver 

TP-Link Bronze 

€25 Million - €50 Million 

Company Rising Star Ranking 

Synology Gold 

Sony Mobile Silver 

Sandisk Bronze 



Worldwide Smart Connected Devices 
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Agenda część I 

DSM przyjazny 
użytkownikom 

Inteligentne 

notatki 

Przyjemne 
korzystanie z 
multimediów 

Monitoring 
wizyjny 



DSM przyjazny użytkownikom 



Panel sterowania 

•Samouczki 

najbardziej przydatne na 
początek pracy 

 

 

•Mniejsze menu główne 

rozmiar Menu głównego do 
wyboru 

 

 



Powiadomienia i udostępnianie 

•Powiadomienia nawet 
jeśli przeglądarka DSM 
nie jest aktywna 
• Chrome i Safari 

 

•Bezpośrednio 
udostępniaj pliki 
użytkownikom DSM 

•Nadzór i przegląd 
udostępnionych łączy 



 Inteligentne notatki 



Note Station – cyfrowy notatnik 

•Udostępniaj swoją pracę innym 

•Wiele historii wersji dla śledzenia i przywracania 

•Prosta organizacja i wyszukiwanie: znaczniki i słowa kluczowe 

•Szyfrowanie i ochrona hasłem 

 

Do zrobienia Otwarte 

sprawy  



Note Station – funkcjonalny edytor tekstu 

•Notatki z ulubionymi 
zdjęciami, czcionką, 
kolorami 

 

•Notatki multimedialne: 
podgląd wideo, muzyki, 
zdjęć i dokumentów 

 



Note Station – Udostępnianie 

•Cały notatnik lub pojedyncza 
notatka  

•Uprawnienia dla 
użytkowników DSM do 
przeglądania lub edycji 

•Udostępnianie za pomocą 
serwisów społecznościowych 
osobom bez kont DSM 



Note Station- bezpieczeństwo 

Dla poufnych danych 

• Szyfrowanie treści AES 256-bit i 
hasło dla ochrony notatek 

 

Przegląd starszych wersji 

• Dostęp do poprzednich wersji pliku 
w celu przywrócenia notatek 



DS note – edycja notatek w podróży 

•Zabierz notatki ze sobą   

•Synchronizuj w ramach 
Note Station 

 

 

•Dodaj pliki, 
zdjęcia/wideo, nagrania, 
formatuj czcionki 

•Edytuj offline 

 

Android & iOS 



DS note – Organizacja notatek 

Wskaźnik użytkownika 
ze wspólnymi 
notatkami/notatnikie
m  

Wskazuje notatki/notatnik, 
które zostały udostępnione 

Tagi do przygotowania 
wirtualnych 
notatników 

Skróty szybkiego dostępu: wybierz 
notatkę/notatnik /tagi 

Skróty do szybkiego 
sporządzania nowych notatek 



DS note – udostępnij notatki 

Przeglądaj uprawnienia 
użytkownika notatki 

Podziel się z użytkownikiem 
DSM: pojawi się jako wspólny 
notatnik 

Udostępnij publicznie: łącze dla 
notatki z hasłem i datą ważności 



Note Station – najlepszy wybór 

 Cechy Note Station Konkurenci  Popularny notatnik 

Wersje (historia) V X Tylko konto Premium 

Szyfrowanie Cały tekst X Tylko części 

Podgląd załączników V X X 

Udostępnianie publicznie Notatnik i notatka Tylko notatka Notatnik i notatka  

Udostępnianie określonym 
użytkownikom 

Notatnik i notatka Tylko cały notatnik Tylko cały notatnik 

Podgląd linku z Youtube V V X 

Przeciągnij i upuść załącznik V V X (tylko wersja desktop) 



 Przyjemne korzystanie z 
 multimediów 



Nowości Video Station i DS video 

• DSM 5.1 
• Ulepszony design 

• Kompletny filtr 

• Efektywne udostępnianie 



Video Station – inteligentne wyszukiwanie 

•Zobacz ostatnio dodane, 
wydane lub oglądane filmy  

 

 

•Filtr w czasie rzeczywistym 
wyszuka ulubione filmy w 
sekundę 

• Zapisz wynik filtrowania jako 
inteligentna lista odtwarzania 

DiCaprio 2013 



Video Station – osobista i elegancka 

•Różne opcje wyświetlania: 
miniatury, kafelki lub lista 

•Zoptymalizowany wyświetlacz 
dla przeglądarek desktop i 
mobilnych 

 

•Status oglądanego wideo 



Video Station – udostępniaj publicznie 

•Udostępniaj kolekcje wideo za pomocą łącza 

• Każda osoba posiadająca link odtwarza wideo bez posiadania konta DSM 

•Szukaj napisów na stronach Opensubtitles i Shooter.cn 

 

 



DS video – wie czego chcesz 

•Filtruj za pomocą 
różnych kryteriów 

•Szybko znajdź 
nieoglądane filmy 

 

 

• Inteligentna lista 

• Nowe wideo będzie 
automatycznie dodane na 
podstawie tych kryteriów   

Android & iOS 

2012-2014 Action 



Udostępnianie  

Udostępniaj wideo lub 
kolekcje 

Pobieranie napisów 

OpenSubtitles.org 
Shooter.cn 

 

DS video – więcej nowych funkcji Android & iOS 



DS file – odtwarzanie iOS only 

MKV MP4 

TS MPG 

WMA 

3GP 

Wybór ścieżki audio i 
napisów w locie 

Wbudowany odtwarzacz 
dla iOS  

Odtwarzacze innych 
firm nie są wymagane 

Kontrola za pomocą 
gestów 

Głośność, proces i 
rozmiar napisów 



Integracja dodatków DS cloud i DS file 

•Udostępniaj z DS file/DS cloud na 
Android 

•Edytuj pliki z QuickOffice i zachowaj 
zmiany z powrotem na DiskStation (tylko 
Android 4.4) 

 

 

 



Efektywność Audio Station i DS audio 

•DSM 5.1 

•Nowy wygląd 

• Kompletny filtr 

•Ulepszone wyszukiwanie 

•Udostępnianie  



Audio Station – odtwarzaj ulubione utwory 

•Oceniaj utwory w bibliotece 

• Kategoryzuj muzykę za pomocą ocen 

• Filtruj najlepiej oceniane na 
inteligentnej liście odtwarzania 



Audio Station – ulepszone wyszukiwanie 

•Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone według artysty, albumu 
i tytułu piosenki 

 beatles 



Audio Station – udostępnianie 

•Udostępniaj osobom bez 
konta DSM  

• Otwórz link i odsłuchaj 
bezpośrednio w przeglądarce, 
bez pobierania 

 

•Zoptymalizowany wygląd 
dla przeglądarek w wersji 
desktop i  mobilnej 



DS audio – intuicyjny interfejs Android & iOS 

• Nowy wygląd 

• Wybierz czas, aby 
automatycznie 
zatrzymać odtwarzanie 
muzyki 
• Także dla iOS: Airplay, DLNA & 

Android: Airplay, DLNA i 
Chromecast  

 



DS audio inteligentne zarządzanie muzyką 

• Zarządzaj ocenami piosenek 
i oglądaj w grupach 

• Udostępniaj utwory za 
pomocą email i serwisów 



DS audio 
Grupy głośników AirPlay/Bluetooth 

•Grupuj głośniki AirPlay/Bluetooth za pomocą urządzeń mobilnych 

•Kontroluj głośność dla wszystkich lub pojedynczego głośnika 

Android & iOS 



•Synchronizacja zdjęć pomiędzy wieloma 
platformami 

 

Nowości dla entuzjastów fotografii  
Photo Station i DS photo+ 



Photo Station – przeglądanie 

•Pokaz slajdów opowie 
historię w Twoim imieniu 
• Różne efekty przejść  

• Dodaj ulubioną muzykę odtwarzaną 
podczas pokazu slajdów 

 

•Oś czasu dla lepszej 
nawigacji 



Photo Station – udostępnianie 

•Wybierz kilka zdjęć do dzielenia się zamiast ustawiać cały album 
jako publiczny 

• Każdy kto posiada link przegląda zdjęcia bez konta DSM, bez pobierania 

•Optymalny wygląd dla przeglądarek desktop i mobilnych 

 



DS photo+ i więcej informacji 

•Szczegóły zdjęcia, tagi i komentarze 

 

Android & iOS 



DS photo+ i przeglądanie chronologicznie 

Oś czasu 

• Przeglądaj zdjęcia według dat 

 

Ostatnio dodane 

• Sprawdź, które zdjęcia zostały 
ostatnio dodane 

Android & iOS 



DS photo+ - więcej użytecznych funkcji 

Album offline dla Android 

• Zdjęcia zawsze dostępne bez 
połączenia internetowego  

 

 

 Przesyłanie w tle dla iOS 
(7+) 
• Backup zdjęć (natychmiastowe 

przesyłanie) działa nawet jeśli DS 
photo+ pracuje w tle 



DS photo+ mocniejsza Android & iOS 

• Zarządzaj znacznikami • Przenoś zdjęcia pomiędzy 
albumami 

• Udostępniaj zdjęcia i wideo za 
pomocą e-mail i serwisów 

Life 

Travel 

  2013 

Food 

Italian 



 
 

 Monitoring wizyjny 
 
 



Surveillance Station 6.3 – koncepcja 

• Surveillance Station 
• zintegrowane rozwiązanie do monitoringu 

zarządzanie, przechowywanie oraz analiza 

• Central Management System 
• wdrożenia na dużą skalę 

 

 

Visual Station DS cam Laptop 

Oglądaj na: 

Mac/PC  



Surveillance Station – podgląd 



Dziękuję  

Zapraszamy na przerwę 



Synology DSM 5.1beta  

Rozwiązania biznesowe 

 

Renata Krajewska 
Product Manager 



Agenda część II 

Chmura- 
funkcjonalność 

Bezpieczeństwo 

Wydajność 
Efektywne 

zarządzanie 



Chmura- funkcjonalność 



Cloud Station - wsparcie Windows ACL 

•Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia i zezwól klientom Cloud Station 
synchronizować pliki tak jak chcesz 

 

Zespół Project manager Projektant Klienci 



Cloud Station – elastyczna selektywna 
synchronizacja 

•NAS kontroluje politykę synchronizacji 

• Administrator może wymusić selektywna synchronizację oraz kontrolować rodzaj i rozmiar 
plików dla każdego użytkownika 



Cloud Station – lepsza administracja 

Synchronizuj szyfrowane foldery 

• Wspiera szyfrowane udziały i 
szyfrowane miejsce docelowe 

Wyłącz wersje pliku 

• 0 poprzednich wersji, aby 
zredukować pojemność 

Masowe wdrożenia 

• Instalator Windows MSI  

Umożliwia wdrożenia Cloud Station 
na wielu  komputerach Windows 

 

Gotowy na audyt 

• Logowanie do aplikacji 

Rejestruje aktywności Cloud 
Station w Centrum logów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cloud Sync – większy wybór 

Microsoft OneDrive box.com hubiC 



Cloud Sync – wydajność i elastyczność 

• Selektywna 
synchronizacja 

1
0
0
K
B
/s 

1
2
0
K
B
/s

 

• Kontrola 
przepustowości 

• 3- krotnie szybsza 
synchronizacja 



Więcej opcji Cloud Backup 

 

Amazon Glacier Amazon S3 

SFR 
中華電信 

HiDrive 



Ulepszenia Glacier Backup 

•Glacier Backup obsługuje deduplikację na poziomie plików 

• Zaoszczędź cenną pojemność lub przepustowość 

•Przywracaj dane na poziomie plików 

•Minimalizuj koszty 

 

 
Amazon Glacier 



     Bezpieczeństwo 



Security Advisor – bezpieczny NAS 

•Przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa  ustawień serwera Synology 
NAS dla lepszej ochrony 

• Różne elementy są skanowane dla użytkowników domowych i różne dla 
biznesu 

 

 
Sprawdź sieć, aby zapewnić 

prawidłowe ustawienia zapory 

Znajdź konta ze słabym 

hasłem 

Znajdź ustawienia systemu z 

podatność na ataki 



Dynamiczne uprawnienia dla aplikacji 

•Ustaw uprawnienia do aplikacji w oparciu o grupy 

•Skonfiguruj zasady oparte o adres IP, aby kontrolować zgodność z 
polityką firmy Home Biuro 

Kierownik Pracownik 



Egzekwuj 2-stopniową weryfikację 

•Użytkownik zostanie poproszony o konfigurację 2-stopniowej 
weryfikacji po pierwszym logowaniu 

 

Username Password 6-digit Code 



Pakiety- bezpieczeństwo 

• Backup większej ilości pakietów 

• VPN-Server, DNS-Server,  Mail Server, RADIUS Server, Directory Server, Asterisk 

• Ochrona systemu przed instalacją pakietów z nieznanych źródeł 

• Code Sign 

 

Poziom Opcja Opis 

1 Certyfikowany Oferowane przez Synology 

2 Zaufany Zaufani dostawcy innych firm 

3 Inne Wszystko może być zainstalowane 



Mail Server – poprawa bezpieczeństwa 

•Skanowanie zawartości 
• Wyróżnienie linków wyłudzających, 

aby chronić użytkowników przed 
oszustami 

•Raporty dzienne 
• Podsumowanie pozwalające IT 

identyfikować problemy 



Ciągła ochrona danych 

•Snapshot LUN według harmonogramu 

• Automatyczna, ciągła ochrona danych dla maszyn wirtualnych 

• Do 256 migawek dla iSCSI LUN 

 

A A A A A A A A 
B B 

7/1 9:00 7/1 10:00 

A A 
B 

A A A A 

B B C C 

7/1 11:00 

A A A A 

7/1 12:00 7/1 13:00 7/1 14:00 

A A F F F F 

D D 



     Wydajność 



SSD Cache – większa elastyczność 

•SSD cache dla odczytu z 1 dyskiem SSD 

•High Availability obsługuje SSD cache odczyt/zapis 

Tylko jeden dysk SSD 

dla odczytu 

Odczyt/zapis  

High Availability 

 

Pamięć podręczna 

odczyt 

  



SSD Cache – przegląd 

•Analiza wykorzystania pamięci 
podręcznej 

•Rekomendacja odpowiedniego 
rozmiaru SSD Cache 

 

•Statystyki w czasie 
rzeczywistym 

 

 



Wsparcie vSphere NFS VAAI 

•Bezpośrednie klonowanie 

• Klonuj maszyny wirtualne w 
ramach NAS bez przechodzenia 
przez host ESXi  

•Odciąża procesor i pamięć 
hosta ESXi i przepustowość 

•Rezerwacja przestrzeni 

• Thick Provision 

 

 

w/o VAAI z VAAI 

Hypervisor 

Oszczędza 

moc 

obliczeniową 

Odciąża przepustowość 

sieci 
4.8x 

szybciej 



Efektywne zarządzanie 



CardDAV – kontakty w chmurze prywatnej 

•Udostępniaj kontakty 
współpracownikom 

 

 

•Synchronizuj kontakty 
pomiędzy Android, 
iPhone, iPad i Mac 

 



Proxy Server – przyspieszenie 

•Przechowuj dane pobrane z Internetu na dysku  

• Szybsze przeglądanie stron internetowych, pobieranie i aktualizacja oprogramowania 

Proxy Server 

Pobieranie 
oprogramowania 

Pobieranie 
oprogramowania 



Proxy Server – kontrola dostępu 

•Zdefiniuj zasady dostępu do Internetu: zezwól/odmów 

Proxy Server 

Wyszukiwarka 

Google  

Facebook 

Odmów! 

Zezwól! 



Routing statyczny– wiele lokalizacji 

• Zdefiniuj zestaw reguł w postaci tablicy trasowania (routing table) dla różnych 
miejsc docelowych 

• Dla korporacji z wieloma podsieciami połączonymi siecią VPN 

 

192.168.0.0/18 

10.0.0.0/24 

172.16.0.1/2
4 

Łączenie z 10.0.0.9. 
Gdzie to jest? 

Tablica zaleca przejść przez 
serwer VPN Tajwan 

Iść do 10.0.0.9? Tablica 
wskazuje, iż należy 

skorzystać z VPN USA.  

Otrzymane! 



Usługi w interfejsie sieciowym 

•Rezerwuj przepustowość dla  krytycznych usług biznesowych 

•Oddzielaj sieci z danymi dla lepszego bezpieczeństwa 

HTTP, SMTP, 

POP3  

FTP, WebDAV 

Backup 

Zarządzanie 

LAN 1 

LAN 2 

LAN 3 

LAN 4 



FTP / WebDAV w File Station 

•Klient FTP/SFTP/WebDAV 



Wsparcie IPv6 

•QuickConnect 

•Cloud Station 

•DDNS Service 

•VPN Server 

 

 

 

•Log Center 

• iOS Apps 

•Android Apps  

 

 



Potężny Storage Analyzer 

• Raporty użycia dysku 
Dynamiczna analiza z upływem czasu 



Udostępniaj jako załączniki e-mail 

•Udostępniaj pliki jako załączniki za pomocą klienta e-mail File 
Station 

• Wspiera Gmail, Outlook, Yahoo!, AOL, SMTP 

 



Wydajne zarządzanie backupem 

•Zezwól oddziałom kopiować dane do centrali używając konta 
innego niż admin na serwerze backupu w centrali (HQ) 

 

A 

B 

HQ 

local admin 

local admin 

admin Sam 



Coś ekstra: nowości sprzętowe 



DS415+ 

• Procesor Quad Core 2.4GHz 

• Pamięć RAM DDRIII 1600 2GB  

•Mechanizm szyfrowania sprzętowego AES-NI  

• 2 porty LAN obsługujące przełączanie 
awaryjne i agregację łączy 

• Certyfikaty VMware, Citrix & Microsoft 
Hyper-V 

 

 



DS415+ vs DS412+ 

 
DS412+ DS415+ 

Intel Atom Dual Core  2.13 GHz CPU Intel Avoton C2538 Quad Core 2.4GHz CPU  

DDRIII-1066 1GB RAM DDRIII-1600 2GB RAM  

N/A AES-NI Hardware Encryption Engine 

UVP 450€ UVP 450€ 

33,1 
23,49 33,1 23,49 

110,43 

81,56 

234,97 

213,14 

Szyfrowanie odczyt Szyfrowanie zapis 2 LAN szyfrowanie odczyt 2 LAN szyfrowanie zapis

DS412+ DS415+



Porównanie z serwerami PC 

• Intel Avoton C2538 Quad Core 2.4GHz CPU  

• DDRIII 1600 2GB RAM  

• Mechanizm szyfrowania sprzętowego  

• 2 porty LAN  

• VMware, Citrix & Microsoft Hyper-V Certified 

• Xeon(R) E3-1220 V2 Quad Core 3.10GHz CPU  

• DDRIII 1600 4GB RAM  

• Mechanizm szyfrowania sprzętowego  

• 2 porty LAN 

 

 

135,56 

149,71 

126 

110 

READING WRITING 

DS415+ Famous PC server

*transfer małych plików(1MB x 5000) 
2x Gigabit LAN z Link Aggregation  

 



RC18015xs+ & RXD1215sas 

HA+ - zwiększenie dostępności 

Beta! 



RC18015XS+ 

•1U jednostka obliczeniowa (RC = Rack Controller) 

•Xeon Quad-Core 3,3 GHz 

•8 GB ECC RAM (do 32GB) 

•Storage RXD1215SAS , do 15x czyli 180 HDDs o łącznej pojemności 
1PB  

•5x 1GB LAN i 2x PCI-E Slot dla dwóch kart sieciowych 10Gb 

•Redundantne zasilacze i wiatraki 



RXD1215SAS 

•Storage dla RC18015XS+ 

•12x SAS-HDD lub SAS-SSD 

•Porty rozszerzeń: 2x miniSAS-in & 2x miniSAS-out 

•Pełna redundancja sprzętowa: sieć, zasilacze, wiatraki, 
ekspandery SAS wliczając wiele ścieżek 

•RXD = Rack Expansion Dual 



Advanced High Availability (AHA) / HA+ 

• Zwiększona wydajność 

• Ekonomiczne rozwiązanie 

• Połowa dysków 

• Niższy pobór energii 

• Zachowanie przestrzeni 

• Prosta administracja 

• HA instalowany automatycznie 

 

Beta! 

Active Passive 



Dziękuję  

Zapraszamy na bufet oraz rozmowy 

Zespół Synology 


