
hardware
 

MEER SERVER DAN SCHIJF 

QNAP209Pro
 
SPECS 
hils: (Jo:-ndff~h.lnI---.,-~--1 

s<hijYOfl) 
(268,- (209) en
j€302.- (209 Pro) 

IItlterfacts: I
11 Ethrmet·poon en 3USB 

1 
2.(~jHlOflen 
OpslIgcapadtelt: 

I;::::::~r)
 
fYOORENTECiEN 
O~~I 

o lefi volledig 
0'1. 
o hardt pifpgeluiden blj
 

mnen
 
Oduur 

OORDm 

1:t~~:1
 
~NAS'diestllzlln ! 
ftrll doe~ maar ftli' 

1:~~~n_HfIstrllg JI I 
~rtle: 

daarbij niet van belang; de QNAP kan net zo 
gemakkelijk overweg met Windows als met 
andere besturingssystemen. Aan zoveel 
moois hang echter wei een stevig prijs
kaartje. Realiseer dat je daar nog de prijs 
van twee harde schijven bij op moet tellen 
voordat je een werkend systeem hebt. 

De QNAP 209 Pro is wat omvang betreft 
de grootste NAS uit deze test. Het 

biedt tegelijkertijd zoveel mogelijkheden 
dat het eerder een kleine server dan een 
externe harde schijf is. De Pro is de zakelijke 
ver.oie van de 209 en die biedt extra moge
Iijkheden voor Unix-werkstations en kan 
integreren in de Active Directory van een 
Windows Server-omgeving. Voor die extra 
mogelijkheden komt er wei nog eens 35 
euro boven op de al niet misselijke prijs van 
265 euro. Oat is dan neg exclusief de hot 
swapabJe harde schijven. De installatiepro
cedure is dankzij de meegeleverde software 
eenvoudig. Het is echter wei jammer dat je 
deze twee keer moet doorlopen, omdat tij
dens de installatie niet wordt gecontroleerd 
of er een recentere versie van het bestu
ringssysteem is. De vereiste herstart zal je 
niet ontgaan. De NAS maakt zulke harde 
piepgeluiden dat iedereen in de wijde om
geving weet dat de QNAP wordt gestart. De 
twee zelf aan te schaffen schijven kunnen 
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op verschillende wijzen worden ingezet. 
Met RAID 1wordt de capaciteit gehalveerd, 
maar kies je voor extra zekerheid, terwijl 
RAID 0 voor meer snelheid zou moeten 
zorgen. Uit onze test bJeek dat verschll ver
waarloosbaar. Functioneel biedt de QNAP 
209 alles wat je kunt bedenken. De NAS 
kan dienen als een ftp- en web-server, maar 
werkt ook als iTunesserver, fungeert als 
een UPnP-mediaserver, biedt onderdak aan 
onder andere MySQL-database en biedt de 
mogelijkheid om met het open source eMS 
Joomla! te werken. Op werkstations kan 
het meegeleverde back-up pakket worden 
ge"installeerd om snel je bestanden veilig te 
stellen. Het gebruikte besturingssysteem is 



[!!) NAS-SCHUVEN MET WEBFUNCTIONALITEIT 
@ Een overzicht van de geteste producten 
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@ QNAP 209 Pro
 e
De prijskaarljes die aan de versehillende NAS-en hangen geven behoorlijke verse.hillen aan. Aan de bovenkant van de markt strijden QNAP en Synology am de \SIeerS1e plaats. QNAP is onze testwinnaar vanwege de betere premlies en omdat deze NAS vee Istiller werkt dan de 107+. Wie minder diep In de buldel wil tasten,
 
heett een goede aan de Freecom Network Drive Pro. VeeI(unelies en veel uitbreldingsmogelijkheden leveren hem het predikaal Best Value op.
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