
Deze strak vormgegeven nas is voorzien van een Dual 
Core Atom-processor, draaiend op een kloksnelheid 
van 1,66 GHz. Samen met de 1 gb werkgeheugen en een 
tweetal Gigabit-netwerkaansluitingen kun je met dit sy-
steem alle kanten op. De TS-259 Pro is geschikt voor het 
zwaardere werk, dus als je in een stevige werkgroep zit 
die veel centrale opslag wenst is dit een perfecte keuze. 
De installatie is dankzij gebruiksvriendelijke wizards zo 
gebeurd en voor de die-hards is een webinterface met 
uitgebreide instelmogelijkheden beschikbaar. Zo kunnen 
mappen versleuteld worden en gebruikers van rechten 
worden voorzien. Verder zijn een online file manager, 
multimediastation en Surveillance Station voor netwerk-
cams aanwezig. Het systeem is compatibel met Windows, 

Mac OS en Linux. Externe 
usb-harddisks- en sticks 
zijn te koppelen en ook 
eSATA-schijven worden 
ondersteund. Verder kan 
de TS-259 Pro als usb-
printserver fungeren. 

specs:
Prijs:  
€435,- (excl. schijven)
voors en tegen: 
+ Gebruiksvriendelijk
+ surveillancestation
+ Goede specificaties

cijfer:  8,5
info:  
www.qnap.com
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QNAP TS-259 Pro 

Synology kennen we natuurlijk alweer een tijdje als min of 
meer trendsettend merk als het gaat om gebruiksvriendelijke en 
featurerijke nas-stations. De gloednieuwe DS710+ stelt in dat 
opzicht wederom niet teleur, net als bij de andere systemen van 
Synology draait ook dit exemplaar op Disk Station. Wij instal-
leerden de meest recente versie 2.3, met onder meer mapver-
sleuteling en de mogelijkheid tot het zippen van bestanden en 
mappen op de nas zelf. Verder is Photo Station 
geprofessionaliseerd, een firewall aanwezig en 
kun je je router automatisch laten instellen. Ver-
meldenswaardig is Surveillance Station, waarmee 
je de nas in combinatie met een netwerkcamera 
omtovert tot een surveillancestation. Op het sys-
teem kunnen usb- en eSATA harddisks worden 
aangesloten. Met een los verkrijgbare bay kun je 
vijf extra schijven plaatsen. De op een 1,66 GHz 
single core Atom gebaseerde DS710+ is voorzien 
van 1 gb geheugen en kan tevens ingezet worden 
als usb-printserver.

Synology 
DS710+

specs:
Prijs:  
€369,- (zonder schijven)  
voors en tegen: 
+  Uitgebreide fotomo-

gelijkheden
+ Losse bay verkrijgbaar
+ snel
+  Disk station 2.3

cijfer:  9,0
info:  
www.synology.nl

Eenvoud lijkt het toverwoord bij iOmega. Standaard komt de StorCenter bijvoorbeeld met de meeste zakelijke opties uitschakeld, zoals 
het instellen van quota en toegangsrechten. Alle informatie op de nas is dan voor iedereen toegankelijk. Voor zakelijk gebruik zal het 
inschakelen van de Advanced Security nodig zijn, waarna wel lees- en schrijfrechten per map geregeld kunnen worden en bijvoorbeeld 
ook quota’s per gebruiker. Gebruikers direct op de nas beheren is mogelijk, net als deze overnemen uit Active Directory. De StorCenter 
ondersteunt alle netwerkprotocollen, inclusief iSCSI en specifiek voor Apple ook Bonjour en Time Machine.
De nadruk op datazekerheid is groot. Tijdens onze test bijvoorbeeld herstelde 
de nas zich succesvol van een disk error en bleef alle data onderwijl toch 
toegankelijk. Voor automatische back-up van clients naar de nas 
wordt bijvoorbeeld EMC Retrospect Express meegeleverd dat 
een intelligente koppeling naar de nas maakt. Ook biedt iOmega 
online services voor back-up en remote access, maar beide zijn 
nogal karig afgesteld. Online back-up is beperkt tot 2 tb, de 
ddns tot 12 maanden. De StorCenter ix4-200d komt standaard 
met vier 1 tb schijven wat door de databescherming die iOmega 
toepast, neerkomt op  2,7 tb opslagruimte. De StorCenter ix4-
200d overtuigt op de kwaliteiten die het heeft, maar voor een 
allround zakelijke nas mag het allemaal wat uitgebreider.
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iOmega Storcenter ix4-200d
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specs:
Prijs:  
€899,- (4 tb)  
voors en tegen: 
+ Datazekerheid
+ Goede back-upsoftware
+ Gebruikersvriendelijk
- Wat karig uitgevoerd

cijfer:  8,0
info:  
www.iomega.nl
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