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Seagate NAS 2-Bay, 4-Bay

O O O D

Bem-vindo à equipe!
Com o Seagate* NAS 2-bay ou 4-bay onboard, a sua equipe pode dedicar mais do seu valioso tempo expandindo os negócios e menos tempo se preocupando se arquivos importantes eslão

protegidos ou acessíveis, O NAS OS 4.2, fácil de usar, mantém a equipe trabalhando em harmonia, compartilhando e gerenciando seus ptojetoa como nunca antes e da qualquer lugar.

Foíha de especificações do 2-Bay

Folha de especificações do 4-Bay

specificações plicativos Produtos Relacionados , ,f,.' i 'Mantenha-Se Informado

Recursos

NAS OS 4.2

Desempenho

Seagate NAS HDD
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Alta capacidade, centralizada

De 2 TB a 20 TB cie capacidade de armazenamento, decida o que é ideai para você. Comece centralizando e acessando todos os seus ativos digitais s
partir dele e de todos os lugares, com segurança.

Trabalhando remotamente e precisa de arquivos? Confira o Sdrive.

O Seagate Sdrive™ é a forma mais fácil e intuitiva de conectar-se ao NAS, se você estiver longe do escritório e precisar pesquisar ou obter um arquivo. A

partir de qualquer desktop ou notebook, acease o seu NAS clicando no ícone do Sdrive (em Computador ou no Findar). Arraste e solte arquivos ou
pesquise um arquivo especifico e abra-o diretamente corn seu aplicativo nativo. A partir do smartprione, você lambem pode acessar os seus arquivos com

o Seagate MyNAS, de modo fácil e seguro.
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A confiabilidade está integrada

O NAS usa Saagate NAS HDDs, exclusivamente, com até 5 TB de capacidade. O NAS HDD foi desenvolvido especificamente para aplicações NAS que

funcionam 24*7 e é muito mais confiâvel do que os discos rígidos para deskiop padrão. Com tolerância à vibração aprimorada e recursos de
gê ré n ci ame n to avançado, o NAS HDD onboard, líder de setor, pode suportar vários perfis de consumo de energia e desamponho para você poder atingir o

equilibro perfeito.

Saiba mais

Especificações

2-Bay 4-Bay
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Hardware
Capacidade total

Sem disco

2 TB

4 TB

STB

10 TB

16 TB

20 TB

Sistema operacional

Rede

Folha de especificações do 2-Bay

Especificações técnicas do 2-Bay

Disponível

1 x 2 TB

2 x 2 TB

2 X 4 TB

2 x 5 T B

Foiha de especificações do 4-Bay

Especificações técnicas do 4-Bay

Fechar iodas as especiíscaçòe

Disponível

2x2TB

4X2TB

4x4TB

4X5TB

Interface de rede dupla Gigabit

Failover e agregação de link

Serviços e protocolos de arquivo de rede

Sistema de arquivos

Armazenamento em bloco iSCSI

Hardware

Seagate NAS OS 4 {Linux integrado)

Interface de rede única Gigabit

Jumbo frame

DHCPelPestático

IPv4 / IPv6

DNS dinâmico

C1FS/SMB

NFSvS

AFP

HTTP{S)

FTP/SFTP

SSH

SNMP

SMTP

NTP

UPnP

Bonjour

WebDAV

DFS-N

Impressoras

Interno: EXT4

Externo: EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

10 LUN/10 alvos 32 LUN/32 alvos

Destino iSCSI

Autenticação CHAP

Processador ARM de 1.2 GHz

DDRillde512MB

Chassi de formato pequeno para desktop

Programação de ligar/desligar

Botão de redefinição do sistema (pínhole)

Backup com um toque
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Portas externas

Compatibilidade com HDD
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Trava de segurança Kensington

LED para alimentação e atividade de disco

2 portas USB 3.0

210/100/1000Base-TX

2 x canais SATÃ N 4 x canais SATÃ II

Bandejas de HDD hot swap

Compatível com HDD de 2,5 e 3,5 polegadas

Sem disco: compatibilidade com HDD na "lista de compatibilidade de discos rígidos"

Modelo pré-configurado com Seagate NAS HDD de 3,5 polegadas integrado

RAID e gerenciamento de dados

SimplyRAID (padrão)

Migração RAID automática, expansão de volume e combinação de HDDs

Criptografia de volume

Modo de resgate para recuperação de volume

Lixeira de rede

Tamanho máximo de um volume único; 16 TB

RAID padrão

Segurança

Gerenciamento de sistema

Lista de discos certificados

Alimentação

PS U externa

Consumo de energia
• Modo em operação:
• Modo de economia de energia:
• Modo WOL:

JBOD

RAID 0,1

JBOD

RAID 0,1

RAID 5, RAID 5 c/hot spare (para
configurações com 3 e mais HDDs)

RAID6(*)

RAID 10

Acesso HTTPS para gerenciamento de IU

Compatibilidade com Windows Active Directory

Autenticação de senha e controle de acesso

Usuário, grupo de usuários

Secure Shell (SSH)

Criptografia de volume AES de 256 bits

Autenticação CHAP para destino iSCSI

CHAP mútuo

GUI baseada na Web por HTTP/HTTPS

Monitoramento de recursos do sistema (CPU, memória, rede)

Monitoramento de hardware (chassi, placa, status de ventoinha)

Informações S.M.A.R.T.

Registro e gerenciamento de eventos

Detecção do produto com Seagate Network Assistant

Instalador do NAS OS para configuração sem disco

Modo de resgate e recuperação para configurações de fábrica

Atualização de firmware automática e manual

Backup/restauração de configuração do sistema

Gerenciamento de alertas e notificação de email

Lista de discos certificados

12 V / 48 W, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

c/2 x HDDs de 2 TB:
16 W
7W
0,55 W

Ligar/desligar programado

19 V / 90 W, 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

c/4 x HDDs de 2 TB:
32 W
13W
0.95 W
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Modo de economia de energia c/redução de rotação de disco

Wake-on-LAN (WOL)

Ativação automática após queda de energia

Compatibilidade com UPS para garantir desligamento normal (USB e rede por SNMP)

Dimensões

Dimensões (mm/pol): 170/6,69 A x 120/4,72 C x 218/8,58 P 170/6,69 A x 174/6,85 C x 218/8,58 P

Peso, sem HDD (kg/lb) 1,750/3,86 2,450/5,40

Temperatura, em operação (DC): O a 40

Temperatura, fora de operação (°C): -40 a 65

Umidade relativa, em operação/fora de operação (sem condensação, %); O a 80/0 a 95

Software
Clientes compatíveis

Windows XP®, Vista, 7, 8

Windows Server2003/2008R2/2012

Mac OS 10.6 e posterior

Linux/Unix

Navegadores compatíveis (versões mais recentes)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Googíe Chrome

Idioma do software

Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, holandês, chinês tradicional, chinês simplificado, coreano, português, russo, tcheco

Transmissão de mídia

Servidor de mídia A/V UPnP

Compatível com DLNA

Servidor iTunes™ (DAAP)

Suporte a MTP e PTP

Navegador de fotos e transmissão de áudio por meio da interface da Web

Solução de backup

Compatibilidade com programas de software de backup de terceiros

Backup Time Machíne™

Trabalho de backup manual ou programado para backup entre NAS e disco USB externo

Backup de NAS para NAS, opções de compressão (incremental ou completo)

NAS de/para servidor Rysnc, local ou remoto

Backup e restauração por CIFS/NFS/HTTP/FTP

Backup para Amazon S3

Backup para Box.com

Backup e restauração de configuração do sistema

Acesso remoto

Acesso remoto com PC, Mac, smartphone e tablet (ÍOS, Android), acesso remoto seguro baseado em nuvem

Sdrive*" (sem necessitar de encaminhamento de porta)

Acesso remoto baseado na Web MyNAS

Acesso remoto HTTP/FTP com configuração do cliente

Gerenciador de aplicativos e aplicativos

API aberta para aplicativos de terceiros

Gerenciador de aplicativos
- Pacotes de aplicativos disponíveis para instalação personalizada

- Aplicativos pré-instalados
- GUi baseada na Web para instalar/excluir/executar/suspender aplicativos

Gerenciador de vigilância (NVR)

Suporte a mais de mil tipos de câmeras de rede Onvif

Suporte a até quatro licenças de câmera :

LiveView local e remoto

Pesquisa e reprodução baseada em linha de (empo
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Gerenciamento de câmeras e eventos

Gerenciamento de licenças (inclui 1 licença de câmera gratuita)

Aplicativo móvel e cliente de vigilância

O que está incluído
A caixa contém:

Seagate NAS 2-Bay Seagate NAS 4-Bay

Discos Seagate NAS HDD (exceto modelos sem discos)

Guia de inicio rápido

Cabo Ethernet

Cabo de alimentação

Antivirus App

Aplicativos

Com o mecanismo de atualizações diárias, o Seagate Anlivirus protegerá os seus dados e sistemas das ameaças mais voláteis.

Com o mecanismo de atualizações diárias, o Seagate Antivirus protegerá 05 seus dados e
sistemas das ameaças mais voláteis.

Saiba mais

Surveilfance Manager

Transforme o seu NAS em um NVR (Network Video Recorder, gravador da vídeo em rede) repleto de
recursos com o Seagate Surveillanca Manager.

Saiba mais

Mantenha-se informado
Cadastre-se para m a ri ter-se informado dos mais novos produtos, serviços e ofertas da Seagate.

"Campos obrigatórios

"Nome

'Sobrenome

"Endereço de email

BRASIL
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Produtos relacionados

Seagate Central

©2017 Seagate Technology LLC
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Folha de especificações

Seagate (KL

Uma solução completa de armazenamento em rede e nuvem privada para
usuários avançados e empresas com até 25 funcionários

O Seagate* NAS 4-bay é uma solução de armazenamento am rede repíota de recursos
que oferece a interface mais intuitiva do setor e garante a configuração mais fácil. O NAS
4-bay conta com Hardware, software e discos da Seagate projetaaos para funcionar do
modo compíetarnente integrado, reduzindo o tempo de configuração para poucos minutos
e fornecendo desempenho confiável por muitos anos. Além disso, a Seagate executa testws
extensivos por horas a fio om cada NAS 4-bay antes do produto sair da fábrica, a íirn de
assegurar que o sistema esteja funcionando da melhor forma possível.

O NAS 4-bay executa o software Seagste NAS OS 4, desenvolvido desde o início para garantir
facilidade de uso, desempenho, confiabilídade e urna plataforma flexível para a execução
de aplicativos complementares, de modo que você possa fa^er mais com o seu NAS. Com
o App Manager no NAS OS 4, você pode instalar aplicativos que aprimoram a funcionalidade
do NAS, como o nosso aplicativo de vigilância, que transforma o NAS errt uma solução
de gravação para càmeras IP, ou o nosso aplicativo de antivirus, que pode varrer arquivos
e identificar possíveis ameaças antes que seja tarde demais.

Os HDs são a base de qualquer solução de armazenamento de alta capacidade e a Seayate
fornece um disco especializado especificamente para sistemas NAS. Os discos Seagate
NAS HDD, incluídos com o NAS 4-bay, foram projetatfos para funcionar 24/7 e proporcionar
o desempenho exigido por várias aplicações corporativas. Ao mesmo tempo, ele consegue
manter-se mais refrigerado do que os outros discos no mercado/ Os discos NAS HDD
também apresentam uma confiabitidade nominal mais alta do que o disco para desklop
padrão, oferecendo mais proteção para os arquivos importantes da sua empresa.
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Seagate («C

O volume de armazenamento no NAS 4-bay é pré-configurado,

o que pode economizar horas de tempo de configuração em relação

às configurações de RAID tradicionais.1 Se você preferir comprar um
modelo sem discos ou quiser afterar a configuração padrão, oferecemos

a tecnologia SimplyRAID'" para acelerar e simplificar esse processo

também. A tecnologia SimplyRAID, integrada ao software NAS OS,

ajudará você a escolher a configuração RAID mais apropriada para a sua

empresa, equilibrando o desempenho, a capacidade e a redundância.

Outro benefício da tecnologia SimplyRAID è a capacidade de começar
a armazenar arquivos e usar o NAS logo depois que você selecionar

sua configuração preferenciai. Você não precisa mais esperar horas

ou dias para o volume RAID ser recriado!

Uma das maiores vantagens de ter um NAS é a capacidmin de

colaborar, compartilhar e acessar arquivos de qualquer lugar, qu.-inrio

você estiver fora de casa ou do escritório. A Seagate aprimora oss,-;

experiência com o software Seagate Sdnvfi * para PC, Mac. AndroiU.

iPhone e iPacl O software Sdnve para PC e Mac ofereço o acesso mais

intuitivo aos arquivos armazenados no seu NAS, de qualquer lugar com

uma conexão à Internet. O software Sdrive faz o NAS aparecer como

outro disco conectado ao seu computador, então você pode arrastar

e soltar, visualizar miniaturas e abrir arquivos com os seus programas
favoritos. O aplicativo Sdrive para dispositivos móveis mantém você

conectado aos seus arquivos com segurança avançada. Todo:; os
arquivos são cnptografados antes de saírem do NAS e somnnhí

o aplicativo Sdnvo no seu dispositivo móvel, combinado com as sua:;

credenciais de usuário, pode dtíscnptografar t; acess^r os arquivos

Especificações

Embalagem tíe revenda Dimensões do produto

Comprimento (pol/mm)

Largura (pol/mm)

Profundidade (pol/mm)

Peso (Ib/kg)

6,811/173

8,543/217

6,791/172,5

12,043/5,474

Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões tto paleta

12,756/324 1 3,386/340 47,992/1 .21 9

12,441/316 13,032/331 40/1.016

9,055/230 1 0,079/256 46,457/1 .180

13,864/6,302 15,778/7,172 623,022/283,192

Quantidades

Embalagens por caixa principal

Caixas principais por palete

Camadas no palete

36

4

Requisitos do sistema

Rede local (LAN)

Roteador com fio e uma porta Ethernet 1 0/1 00/1 000 disponível

Conexão â Internet (para atualiiações de sistema e acesso à Web)

A versão mais recente do Microsoft Windows* XP. Visla", 7 ou 8

Mac OS* X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 ou 10.9

Versão mais recente do Internet Explorer™, Firefox", Safari"1 ou Chrome

A caixa contém: {

Seagate NAS 4-Bay

Cabo Etnemet

Cabo de alimentação

Guia de início rápido

Garantia limitada de 3 anos

Região Proflulo Capacidade^ Número do modelo Código UPC UPC da emQalagem multipack

AMER

AMER

AMER

AMER

AMER

Seagate NAS 4-Bay

Seagate NAS 4-Bay

Seagate NAS 4-Bay

Seagate NAS 4-Bay

Seagate NAS 4-Bay

—

4 TB

8 TB

16 TB

20 TB

STCU100

STCU4000100

STCU8000100

STCU1 60001 00

STCU20000100

763649058619

763649058824

763649058831

763649058848

763649058855

10763649058616

1D763649D5B821

10763649058838

10763649058845

10763649058852

www.seagate.com
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o o o o o
Sua nuvem, seus negócios
O Seagate* NAS Pró 2-bay, 4-bay ou 6-bay compacto e elegante e o produto perfeito para qualquer empresa com demandas crescentes de armazenamento. O NAS Pró é fornecido com o

Seagate NAS OS 4.2, garantindo rápido acesso de qualquer lugar â sua nuvem privada e a todos os seus arquivos centralizados, junto com aplicativos de terceiros e outros recursos de
armazenamento incrivelmente práticos.

Folha de especificações do 2-Bay

Folha de especificações do 4-Bay

Folha de especificações do 6-Bay

Especificações Aplicativos
IJ

Produtos Relacionados Mantenha-Se Informado

Recursos

N AS OS 4.2

Desempenho

Capacidade centralizada

Acesso remoto

Seagale NAS HDD Aplicativos do NAS
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Seagate NAS OS 4.2 mantém você organizado

Configure vários dispositivos com esla Interface simples e intuitiva sem nenhum esforço. No seu notebook ou estação de trabalho desktop. e igualmente no
seu tablet e smartphone. o NAS OS 4 2 incorpora alguns dos melhores recursos de software para NAS de forma que você possa manter os seus proietos

disponíveis, protegidos e funcionando sem problamas

A capacidade de que você precisa... agora
Escalabilldade e a chave. Com o Seagate NAS Pró, você decide qual capacidade é a ideal para você. desde confortáveis 2 TB até enormes 30 TB.

Conecte-o. conclua o processo de instalação fácil e comece e centralizar os seus dados, documentos e outros ativos digitais. Faca backup de PCs e Mães.
colabore e compartilhe de forma produtiva.

Trabalhando remotamente e precisa de arquivos? Confira o Sdrive.

O Seagale Sdrive *" â a forma mais fácil e Intuitiva de conectar-se ao NAS Pró. se você estiver longe do escritório e precisar pesquisar ou obter um
arquivo. A partir de qualquer deektop ou notebook, acasaeo seu NAS Pró cllcando no ícone do Sdrive (em Computador ou no Finder) Arrasta e solte

arquivos ou petqulse um arquivo especifico e abra-o dlretamente com sau aplicativo nativo. A parUr do smartphone, você também pode acessar os seus
arquivos com o Seagate MyNAS, de modo fácil e seguro
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A confiabilidade está integrada

O NAS Pró usa discos otimizados Seagate NAS HDD, exclusivamente, txm ate 5 TB da capacidade O NAS HDD foi desenvolvido especificamente para
aplicações NAS que funcionam 24*7 e é multo mais conflável do que os discos rí()idos para desktop padr3o. Com tolerância â vibração aprimorada e

recursos de geronclamento avançado, o NAS HDD onboard, líder de sator, podo suportar vários perfis de consumo de energia e desempenho pata você
poder atingir o equilíbrio perfeito.

SailDíi mais

2-Bay

Especificações

4-Bay 6-Bay

http://www.seagate.com/br/pt/consumer/backup/seagate-nas-pro/ 3/8
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a Usi-

L.

Folha de especificações do
2-Bay

Especificações técnicas do
2-Bay

Folha de especificações do

4-Bay

Especificações técnicas do
4-Bny

Hardware
Capacidade total

Sem disco

2 TB

4 TB

6 TB

STB

10 TB

12 TB

16 TB

20 TB

24 TB

30 TB

Sistema operacional

Disponível

1 x 2 TB

2x2 TB

-

2 x 4 TB

2 x 5 T B

-

-

-

-

-

Disponível

-

2 x 2 T B

-

4 x 2 T B

-

-

4 x 4 T B

4 x 5 T B

-

-

Rede

Serviços e protocolos de arquivo de rede

Sistema da arquivos

Armazenamento em bloco ISCSI

Seagate NAS OS 4 {Linux integrado)

Interface de rede dupla Gigabit

Failover e agregação de link

Jumbo frame

DHCP e IP estático

IPv4 / IPv6

DNS dinâmico

CIFS/SMB

NFSvS

AFP

HTTP (S)

FTP/sFTP

SSH

SNMP

SMTP

NTP

UPnP

Bonjour

WebDAV

DFS-N

Impressoras

Interno: EXT4

Externo: EXT2, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

Destino ÍSCSI

Autenticação CHAP

32LUN

32 alvos

Folha de especificações do
6-Bay

Especificações lécnicas do
6-Bay

Fechar Iodas as especificações

Disponível

3 x 2 TB

6 x 2 T B

6 x 4 TB

6 x 5 T B

Hardware

http://www.seagate.com/br/pt/consumer/backup/seagate-nas-pro/ 4/8



LED para alimentação e
atividade de disco

Portas externas

Compatibilidade com HDD
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LED para alimentação e
atividade de disco

Processador Intel® dual-core de 64 bits e 1,7 GHz

2GBdeDDRIII

Chassi de formato pequeno para desktop

Programação de ligar/desligar

Botão de redefinição do sistema (pinhote)

Backup com um toque

Trava de segurança Kensington

2 portas USB 3.0

1 porta USB 2-0

210/100/1000Base-TX

2 x canais SATÃ II 4 x canais SATÃ II

Bandejas de HDD hot swap

Compatível com HDD de 2,5 e 3,5 polegadas

Sem disco: HDDs compatíveis, consulte a Lista de compatibilidade de HDs

Modelo pré-configurado com discos Seagate NAS HDD de 3,5 polegadas

6 x canais SATÃ II

RAID e gerenciamento de dados

Segurança

Gerenciamento de sistema

Lista de dlícos certificados

Alimentação

RAID padrão

RAID 0,1 RAID 0,1

RAID 5, RAID 5 c/hot spare (*)

RAID 6 O

RAID 10

JBOD JBOD

SimplyRAID (padrão)

Migração RAID automática, expansão de volume e combinação de HDDs

Criptografia de volume

Modo de resgate para recuperação de volume

Lixeira de rede

* para configurações com 3 e mais HDDs

Acesso HTTPS para gerenciamento de IU

Compatibilidade com Windows Active Directory

Autenticação de senha e controle de acesso

Usuário, grupo de usuários

Secure Shell (SSH)

Criptografia de volume AES de 256 bits

Autenticação CHAP para destino ÍSCSI

CHAP mútuo

GUI baseada na Web por HTTP/HTTPS

Monitoramento de recursos do sistema {CPU, memória, rede)

Monitoramento de hardware (chassi, placa, status de ventoinha)

Informações S M A.R.T

Registro e gerenciamento de eventos

Detecção do produto com Seagate Network Assistant

Instalador do NAS OS para configuração sem disco

Modo de resgate e recuperação para configurações de fábrica

Atualização de firmware automática e manual

Backup/restauração de configuração do sistema

Gerenciamento de alertas e notificação de email

Lista de discos certificados

RAID 0,1

RAID 5, RAID 5 c/hot spare

RAID 6 (*)

RAID 10

JBOD
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PSU externa 60 W, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz 120 W, 100 - 240 VAC, 50/60 150 W, 100 - 240 VAC, 50/60
Hz Hz

Consumo de energia c/ 2 x HDDs de 2 TB: c/ 4 x HDDs de 2 TB: c/ 6 x HDDs de 2 TB:

- Modo em operação: 44 W 64 W 85 W
- Modo de economia de 30 W 49 W 69 W
energia: 0,5 W 0.5 W 0,5 W

- Modo WOL:

Ligar/desligar programado , - • • -

Modo de economia de energia c/redução de rotação de disco

Wake-on-LAN (WOL)

Ativaçào automática após queda de energia

Compatibilidade com UPS para garantir desligamento normal (USB e rede por SNMP)

Dimensões

Dimensões (mm/pol): 170/6,69 A x 120/4,72 C x 170/6,69 A x 174/6,85 C x 170/6,69 A x 236/9.29 C x

218/8,58 P 218/8,58 P 218/8,58 P

Peso, sem HDD (kg/lb) 1,750/3,86 2,450/5,40 2,995/6.60

Temperatura, em operação (°C): O a 40

Temperatura, fora de operação (°C): -40 a 65

Umidade relativa, em operação/fora de operação (sem condensação, %): O a 80/0 a 95

Display LCD

Display LCD - Disponível Disponível

Software
Clientes compatíveis

Windows XP®, Vista, 7, 8

Windows Server2003/2008R2/2012

Mac OS 10.6 e posterior

Linux /Unix

Navegadores compatíveis (versões mais recentes)

Internet Explorer

Firefox

Safari

Google Chrome

idioma do software

inglês, espanhol, alemão, francês, itaiiano, holandês, chinês tradicional, chinês simplificado, coreano, português, russo, tcheco

Transmissão de mídia

Servidor de mídia A/V UPnP

Compatível com DLNA

Servidor iTunes'" (DAAP)

Suporte a MTP e PTP

Navegador de fotos e transmissão de áudio por meio da interface da Web

Solução de backup

Compatibilidade com programas de software de backup de terceiros

Backup Time Machine™

Trabalho de backup manual ou programado para backup entre NAS e disco USB externo

Backup de NAS para NAS, opções de compressão (incremental ou completo)

NAS de/para servidor Rysnc, local ou remoto

Backup e restauração por CIFS/NFS/HTTP/FTP

Backup para Amazon 33

Backup para Box.com

Backup e restauração de configuração do sistema

Acesso remoto

Acesso remoto com PC, Mac, smartphone e tablet (iOS, Android), acesso remoto seguro baseado em nuvem

Sdrive™ (sem necessitar de encaminhamento de porta) *

Acesso remoto baseado na Web MyNAS "

Acesso remoto HTTP/FTP com configuração do cliente
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Gerenclador de aplicativos e aplicativos

API aberta para aplicativos de terceiros

Gerenciador de aplicativos
- Pacotes de aplicativos disponíveis para instalação personalizada

- Aplicativos pré-instalados
- GUI baseada na Web para instalar/excluir/executar/suspender aplicativos

Gerenciador de vigilância (NVR)

Suporte a mais de mil tipos de câmeras de rede Onvif

Suporte a até oito licenças de câmera

LiveView local e remoto

Pesquisa e reprodução baseada em linha de tempo

Gerenciamento de câmeras e evenlos

Gerenciamento de licenças {inclui 1 licença de câmera gratuita)

Aplicativo móvel e cliente de vigilância

O que está incluído
A caixa contém:

Seagate NAS Pró 2-Bay Seagate NAS Pró 4-Bay

Discos Seagate NAS HDD (exceto modelos sem discos)

Guia de inicio rápido

Cabo Ethernet

Cabo de alimentação

Seagate NAS Pró 6-Bay

Antivirus App

Aplicativos

Transforme o seu NAS em um NVR (Network Vídeo Recordar, gravador de vídeo em rede) repleto ú» recursos com o Seagale Surveillance Manager

Com o mecanismo de atuaNzaçfles diárias, o Seagate Antivirus protegerá os seus dadoa e sistemas das ameaças
mais voláteis.

Saiba mais

Surveillance Manager

Transforme o seu NAS em um NVR (Network Viflco RecorrJer. gravador de vídeo em rede) repleto de recursos corn o
Seagale Surveillance Manager.

Saiba mais

Mantenha-se informado
Cadastro-M para manter-M Informado dos mais novos produtos, serviços e ofertas da Seagate

'Campos obrigatórios

"Nome
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"Sobrenome

NAS Pró: servidores NAS para pequenas e médias empresas | Seagate

'Endereço de email

BRASIL

Produtos relacionados

Business Storage 8-Bay Rackmounl NAS
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