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PREDSTAVITEV

D-Link ShareCenter

Hramba, pretakanje in varovanje
..Gartner napoveduje, da se bo letos stopnja rasti za NAS (Network Attached Storage) povečala na 12,2 odstotka, do leta 2014 pa se
bo ta rast še podvojila..

Povpraševanje po zanesljivem skladiščenju podatkov, ki je hkrati enostavno za uporabo, narašča zaradi vse večjih potreb po ustvarjanju in
nakupu digitalnih vsebin, vključno s fotografijami, glasbo, filmi in delovnimi datotekami. Gartner napoveduje, da se bo letos stopnja rasti
(CAGR) za NAS (Network Attached Storage) povečala na 12,2 odstotka, do leta 2014 pa se bo ta
rast še podvojila. Po drugi strani se bo prodaja
namiznih računalnikov povečala le za 2,4 odstotka od leta 2014.
Za pomoč uporabnikom pri upravljanju z njihovimi digitalnimi vsebinami je D-Link pred kratkim najavil dve rešitvi za mrežno hrambo podatkov (NAS), ShareCenter Pulse (DNS-320) in
ShareCenter Shadow (DNS-325), ki bosta zadovoljili naraščajoče zahteve na trgu digitalnega
shranjevanja doma.

Deli, pretoči, varuj in upravljaj
Nova ShareCenter Pulse (DNS-320) in ShareCenter Shadow (DNS-325) uporabnikom omogočata centralizirano in varno souporabo vseh datotek na enostaven in priročen način. ShareCenter
učinkovito deluje kot osrednje digitalno vozlišče, katerega uporabniki lahko obravnavajo kot
informacijsko banko, ki jo lahko dopolnijo ali od
nje črpajo od kjerkoli. Vsak ShareCenter izdelek
je neposredno povezan na domače omrežje
preko usmerjevalnika, kar omogoča dostopanje
do datotek iz vsakega računalnika doma, kot tudi oddaljen dostop prijateljev in družine.
Digitalne vsebine, kot so glasba, slike ali filmi, ki
smo jih prenesli ali pretočili s spleta, lahko nepo-
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sredno shranimo na ShareCenter še preden jih
delimo, ali si jih ogledamo doma. Varnostne kopije pomembnih datotek, kot so fotografije,
glasba, filmi in dokumenti, se v ShareCentru
ustvarijo samodejno, medtem ko je upravljanje
z vsebino in samo shranjevanje preprosto zaradi uporabniku prijaznega vmesnika.
Ker smo uporabniki vedno bolj odvisni in usmerjeni v digitalne vsebine, mora biti uporabniška
izkušnja shranjevanja doma najboljša in mora
zadovoljiti vsem potrebam končnih uporabnikov. Zato se je D-Link zavezal, da bo tehnologija
shranjevanja dostopna vsem, ne samo naprednim računalničarjem.
(P.R.)

ShareCenter Pulse (DNS-320):

ShareCenterTM Shadow (DNS-325):

• 2x 3,5-palčni SATA HDD
• Neposredno pretakanje z UPnP Media
Server tehnologijo
• FTP strežnik za oddaljeni dostop do datotek preko spleta
• iTunes strežnik
• Vgrajen BitTorrent odjemalec za prenos datotek brez računalnika
• Uporabniške kvote za varnost in zaupnost

• Visokozmogljivi NAS za zahtevne aplikacije, vključno z medijskim pretakanjem
• RAID 0 podpora za večjo učinkovitost
• RAID 1 podpora za redundančnost
• 2x 3,5-palčni SATA HDD (podpora za 2-TB
diske)
• Oddaljeno repliciranje
• Podpora za Apple Time Machine
• UPS podpora
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