
．Technologie en kwaliteit van wereldklasse

．Alles-in-een NAS-functies voor thuis en het thuiskantoor

．Gebruiksvriendelijke interface, makkelijke installatie en bediening

．Milieuvriendelijk en energiebesparend ontwerp

．Geavanceerde Cloud Computing technologie voor eenvoudige gegevenstoegang; Overal en altijd

．Mediacentrum voor foto's, muziek, video met BT download

．Gegevenstoegang onderweg via iPad, iPhone, iPod touch & Android Mobiele Apparatuur

．Complete back-upoplossing

．Geavanceerd schijfbeheer en bescherming
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Harde schijven die compatibel zijn
Maximale rawcapaciteit
Verwisselbaar 
USB 2.0
eSATA
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Max. aantal IP-camera's
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Wereldwijd hoog aangeslagen
QNAP staat als Aziatische leverancier van standalone NAS-producten 

in de prijsklasse tot en met $5.000 op de nummer 1 positie, gebaseerd 

op verkoopcijfers en volgens een onderzoeksrapport van Gartner uit 

2010. Dit toont duidelijk de toewijding van QNAP aan met het ontwikkelen 

en op de markt brengen van netwerk opslagproducten van hoge kwaliteit 

die voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en deze zelfs 

overtreffen.

De nieuwste technologie, hoogste kwaliteit
QNAP NAS producten combineren een mooi ontwerp, krachtige 

prestaties en stil functioneren zodat de gebruiker uitzonderlijke 

ervaringen krijgt.

QNAP NAS is uitgerust met de nieuwste groene technologie om 
het milieu te beschermen en de energienota omlaag te brengen.
De harde schijven op de NAS kunnen worden geconfigureerd om na 
een bepaalde periode van inactiviteit in de stand-by-modus te gaan 
om het energieverbruik te reduceren en de levensduur te verlengen. 
De slimme ventilator bewaakt de temperatuur in de server en past 
automatisch de snelheid van de ventilator aan om 24/7 stil te 
kunnen werken. De NAS kan worden ingesteld om automatisch in 
en uit te schakelen om energie te besparen als de NAS geen dienst 
hoeft te doen..

Eersteklas QNAP Turbo NAS

Milieuvriendelijk, 
energiebesparend ontwerp

Alles-in-een toepassingen
Intuïtieve en interactieve webinterface
QNAP NAS heeft een aantal wizards die stap-voor-stap de 

systeem- en geavanceerde functies instellen.

Gebruiksvriendelijk

Geavanceerde 
cloudcomputing technologie
QNAP NAS helpt gebruikers het onderste uit de kan te halen bij 

cloudcomputing met MyCloudNAS services die gebruikers de 

mogelijkheid geeft om bestanden te delen op het Internet met 

vrienden en familie.

Beveiligingsmaatregelen voor gegevensopslag en toegang

Foto's, muziek en video's afspelen en delen

Externe NAS-configuratie

Beveiligde toegang door HTTPS (HTTPS via SSL)

DDNS voor snel toegang tot servers via het Internet

QCloud toegangscode voor beveiligde toegangsbeheer bij het 

    publiceren van NAS-services
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    Enorme opslagcapaciteit voor het opslaan, back-uppen en het 

    beheren van alle video verzamelingen

    Afspelen HD-video's door UPnP TV of mediaspelers

    Ondersteunt spelconsoles, zoals PS3, Xbox 360 of het afspelen

    van HD (1080p) video's

    De NAS is in staat om op hoge snelheid gegevens over te brengen 

    ter ondersteuning van 1080p HD-streams

Home-entertainmentcenter als u wilt genieten van foto's, muziek en video's
U kunt genieten van Full HD-films, muziek en foto's op TV gestreamd vanuit de NAS via een PS3, Xbox 360, andere netwerkmediaspelers,

pc's en mobiele apparaten. Dankzij de NAS heeft u overal direct toegang tot uw multimediaverzameling.

  

Downloadstation zonder PC

Het ideale digitale home-entertainmentcenter

    Bekijk complete albums op een breedbeeld TV met spelers compatibel 

    met UPnP

Creëer en organiseer albums op een webbrowser; configureer

    toegangs-beheer

Bewerk de achtergrond, selecteer achtergrondframes en   

    achtergrondmuziek    
    Publiceer binnen enkele muisklikken foto's op sociale 

    netwerksites zoals Facebook, Twitter, MySpace, en meer

Home-fotocentrum

Homevideocentrum

Categoriseer al uw muziekbestanden in het "Mediacentrum" en speel uw 

    persoonlijke afspeellijst af in "My Jukebox"

iTunesserver en de slimme afspeellijst worden ondersteunt

Luister naar muziek op uw iPhone, iPod touch, iPad en Android 

   apparaten overal waar u een 3G of Wi-Fi verbinding hebt.

   Geniet van muziek met hoge kwaliteit direct op het Hi-Fi-systeem

 

QGet voor het beheren van downloadtaken op Windows en Mac

Downloaden met BT, HTTP, FTP, eMule en NZB wordt ondersteunt

RSS-downloader wordt ondersteunt voor BT zodat gebruikers in 

staat zijn om RSS-feeds te ontvangen met torrentbestanden, 

RSS-filters kunnen instellen, en de NAS automatisch vanuit de feeds 

bestanden laten downloaden

Ondersteunt het downloaden van RapidShare, Megaupload, HotFile 

en andere HTTP-websites

Home-muziekcentrum Mobiele externe toegang
Toegang tot foto's, muziek, en video's op de NAS met de QMobile app

Speel muziek af, en bekijk foto's en video's op iPad, iPhone, iPod touch 

of Android handhelds

Geniet van multimediabestanden zonder opslagruimte in beslag 

te nemen van handhelds

Speel de op de NAS gecreëerde afspeellijsten af met "My Jukebox" 

op de handhelds

Surveillancestation
Realtime monitoring, opnemen en afspelen

Realtime video-audio monitoring en opnemen vanuit meerdere 

IP-camera's

Slimme controle van PTZ-IP-camera's met een webbrowser

Ondersteunt belangrijke IP-cameramerken zoals AXIS, D-Link, IPUX, 

LevelOne, Linksys, Panasonic, en VIVOTEK

QNAP NAS



Bestanden opslaan en gegevens 
delen over meerdere platforms

Locale back-up

Externe back-up

Complete back-up oplossing

Hoge prestaties en 
veiligheidsmaatregelen voor het 
opslaan en openen van gegevens

Ondersteunt NetBak Replicator en QBack programma’s voor het 
back-uppen van gegevens of het in realtime synchroniseren vanuit 
Windows naar de NAS
In een beweging gegevens kopiëren zonder PC voor het maken van 
back-ups tussen de NAS en USB-opslagapparatuur
Ondersteuning voor auto back-ups, ingeplande back-ups, en direct 
back-uppen naar een extern opslagapparaat
Apple Time Machine back-up wordt ondersteund
Compatibel met populaire software van derden voor back-up en 
hersteloperaties

Externe replicatie ondersteunt directe en ingeplande back-ups naar 

een andere QNAP NAS of Rsync-server

Gecodeerde externe replicatie

Ondersteunt Amazon S3 en ElephantDrive online back-up- en 

opslag-services

Ondersteunt het delen van bestanden via Windows, Mac, Linux/UNIX

Ondersteunt WebDAV voor toegang tot extern gedeelde mappen via 

HTTP/HTTPS

Web File Manager ondersteunt bestandsbeheer door slepen en 

laten vallen, het uploaden en downloaden van meerdere bestanden, 

en het bekijken van bestanden via Google Docs

De NAS is in staat om op uitstekende wijze gegevens over te brengen tot 
max. 101 MB/s via Samba
Ondersteunt extern inloggen m.b.v. SSH (secure shell) en inloggen via 
SSL (HTTPS)
IP-blokkeringen vinden plaats op basis van beleid voor SSH, Telnet, 
HTTP(S), FTP, Samba, of AFP-verbinding

Geavanceerde 
RAID-gegevensbescherming

Exclusieve RAID alleen-lezen-beveiliging en RAID-herstel

Ondersteunt algemen hotspare en hotspare drives voor RAID 5 en 6

Online RAID-capaciteitsuitbreiding

Online RAID-niveaumigratie

Gebruikersbeheer en 
toegangsbeheer tot mappen

Het creëren van meerdere groepen en gebruikersgroepen

Instelbare opslagquota voor individuele gebruikers

Machtigingenbeheer voor NAS-mappen en submappen met behulp 

van een managementinterface op het web of het machtigingenbeheer 

van Windows.

Het is mogelijk om uitgebreide logs van toegang op het eerste niveau 

tot de NAS via Samba, iSCSI, FTP, AFP, HTTP, HTTPS, Telnet, en 

SSH, en netwerkservices door online gebruikers vast te leggen

Complete back-up oplossing

QNAP NAS

Locale, externe, en cloudback-up
QNAP NAS kan uitgerust worden met 

hoge opslagcapaciteit en biedt 

uitstekende prestaties voor het 

overbrengen van bestanden en het 

maken van back-ups van locale pc's en 

servers. Bovendien zijn er mogelijkheden 

voor disaster recovery om een back-up 

te maken van de data op de NAS op een 

externe diskdrive of computer om 

belangrijke informatie te beschermen


