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Qnap TS-469 pro 

För Enastående prestanda, stabilitet, 
priset, möjligheterna. 

EmoT Vissa ogillar gränssnittet. 

rEkommEndEraS Till Företag eller avan-
cerade hemanvändare med behov av 
centraliserad lagring med alla väsentliga 
serverfunktioner. 

CirkapriS 6 795 inkl. moms , 5 436 exkl. 
moms 
TillvErkarE Qnap, www.qnap.com

TS-469 Pro ser ut precis som Qnaps övriga friståen-
de enheter. Framtill finns fyra hotswap-kassetter för 
3,5- eller 2,5-tumsenheter. På baksidan sitter hela 
fyra USB 2-portar (ytterligare en finns på fronten), 
två USB 3, dubbla ESATA och dubbla gigabitportar. 

Vårt testexemplar har stöd för RAID-versionerna 
0, 1, 5, 5 + Hot Spare, 6 och 10, men klarar så 
klart även av JBOD och singeldiskkonfiguration. 
När det gäller externa diskar, framför allt av USB 
3-typ, rekommenderar vi att du använder senaste 
firmware. Vi hade problem med flera externa enhe-
ter, men efter uppdateringen fungerar samtliga 
utan problem.

Lagring och säkerhetskopiering
Huvuduppgiften för en NAS är så klart att agera 
central lagringsplats och backupstation, antingen 
för lokala eller fjärrplacerade datorer.  

TS-469 uppfyller samtliga grundkrav. Dessutom 
finns det mängder av tillval och alternativ. Börjar vi 
med backupdelen så finner vi Qnaps unika lösning 
Real-time Remote Replication, RTRR. En funktion 
för att automatiskt säkerhetskopiera nya eller modi-
fierade filer till en annan plats. Det kan vara allt 
från en lokal mapp till en extern disk, en fjärranslu-
ten NAS eller en FTP.

En funktion som undertecknad uppskattar lite 
extra är möjligheten att på ett enkelt men kraftfullt 
sätt styra backupjobb till olika externa anslutningar, 
för att på detta sätt sprida risker eller även fördela 
olika avdelningars arbete på olika enheter.

För säkerhetskopiering mellan klient och NAS 
går det att använda operativsystemets inbyggda 
program, Netbak Replicator för Windows, Apples 
Time Machine-funktion eller valfri egen lösning. En 
specialfunktion kan replikera en Qnap-NAS till en 
annan över en krypterad anslutning. Att TS-469 
främst är avsedd för SMB-segmentet märks, för-
utom på ovannämnda funktioner, kanske framför 
allt när vi kommer till säkerhetsaspekterna. Vi 
har nämligen möjlighet att skydda diskarna med 
FIPS 140-2-certifierad AES 256-bit-kryptering, 
vilket gör det i det närmaste omöjligt att komma åt 
data från dem utan rätt lösenord eller nyckel. Här 
finns även kryptering av externa diskar, krypterad 
access vid internetåtkomst samt IP- och nätverks-
blockering och -filtrering, inklusive ett mycket bra 
antivirusskydd.

Smarta serverfunktioner
Qnap har fyllt TS-469 Pro med serverfunktioner. 
Exempel på dessa är filserverfunktioner över samt-
liga plattformar med möjlighet till sammanslagning 
av CIFS och SMB. Fullt stöd för webbaserad filhan-

tering inklusive lösenordsskydd och tidsbestämd 
åtkomst samt möjlighet att montera och arkivera 
ISO-filer för direktåtkomst. Vidare finns FTP, webb- 
och databasserverstöd med inbyggd MySQL och 
QPKG. Printservern klarar tre samtidiga skrivare. 
Efter att ha testat ett flertal liknande lösningar så 
ska vi säga att denna utan tvekan har den snabbaste 
och smartaste utskriftshanteringen i prisklassen.

Vi hittar även kraftfulla medielösningar. TS-469 
har bland annat inbyggd Itunesserver och en myck-
et komplett UPnP-server med inbyggd Twonkey 
medieserver. Det finns dessutom specialfunktioner 
som ingår i en del av Qnaps Mycloud NAS. Det 
är, väldigt förenklat, en tjänst för att mellanlagra, 
synka och dela data på ett mycket säkert sätt.

När det kommer till konfigureringen råder 
det delade meningar om Qnaps gränssnitt. 
Undertecknad tillhör dock dem som tycker att det 
är mycket lättarbetat med enorm potential för egna 
konfigureringsmöjligheter. 

Vi testar NAS:en med fyra Western Digital 
Red-diskar på tre terabyte (SATA 3) i flera olika 
RAID-konfigurationer. Det första vi uppmärksam-
mar är hur fort det går att både skapa och framför 
allt återskapa en RAID. Enheten tappar endast 
knappa 20 procent i prestanda när data återskapas 
sedan vi dragit ut en disk i en RAID 5:a och satt 
tillbaka en ny. Det är riktigt bra. Vi ska tillägga att 
vi använder tre gigabyte minne, vilket säkert har en 
positiv effekt. 

Vi når aldrig upp i de farter som utlovas från 
Qnap, men läs-/skrivhastigheter på upp till 136 
megabyte per sekund respektive 129 megabyte 
per sekund för vår RAID 5 är mycket bra. Och trots 
att vi försöker överbelasta NAS:en genom flera 
samtidiga backuper, kopieringar, extern synkning 
och intern kopiering är vi aldrig i närheten av att ta 
ner den.

Detta är en av de absolut bästa 4-disk-NAS:arna 
som finns på marknaden i skrivande stund. Och 
väger vi även in priset på cirka 6 800 kronor så är 
det DEN bästa. Betyget blir därefter. Toppklass!

 PATRIK WAHLQVIST

Årets bästa NAS
Qnap TS-469 pro I Det finns NAS-lösningar som enbart fokuserar på att lösa lagringsproblemati-
ken för hem eller företag. Och så finns det de med smart programvara och kraftfull hårdvara som 
erbjuder massor av extra funktioner. TS-469 Pro tillhör utan tvekan den senare skaran.

TesT

Bättre NAS-enhet än så 
här lär du knappast hitta 
för under 7 000 kronor.


