
Serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 110 to przeznaczone dla maksymalnie 10 komputerów rozwiązanie. 
Może pełnić rolę scentralizowanej pamięci masowej, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz strumieniowego 
przesyłania multimediów. Zapewnia ochronę ważnych danych poprzez możliwość automatycznego tworzenia kopii 
zapasowych całego systemu oraz odzyskiwania danych komputera bez reinstalacji systemu operacyjnego dzięki 
zastosowaniu oprogramowania SafetyDrill+™, a także wykorzystaniu zaawansowanego szyfrowania sprzętowego.

Najważniejsze informacje

•  Scentralizowana pamięć masowa z możliwością tworzenia kopii zapasowych dla maksymalnie 10 komputerów.
•  Automatyczne tworzenie kopii zapasowych — zarówno przyrostowych, jak i całego systemu — pozwala chronić 

komputery podłączone do sieci.*
• Zabezpieczanie plików za pomocą szyfrowania sprzętowego.
• Spełnia rolę serwera FTP, umożliwiając zdalny dostęp do plików.
•  Strumieniowe przesyłanie danych multimedialnych do urządzeń zgodnych ze standardem DLNA® oraz komputerów  

z zainstalowanym oprogramowaniem iTunes®.
•  Przycisk OneTouch® umożliwia wykonywanie kopii zapasowych plików z urządzeń pamięci masowej, takich jak aparaty 

cyfrowe i dyski USB, podłączonych do portu USB z przodu urządzenia. 
• Urządzenie wyposażone jest w niezawodny dysk twardy Seagate®.
•  Dwa porty USB 2.0 umożliwiają podłączenie dysków zewnętrznych, współdzielenie drukarek i korzystanie  

z zasilaczy awaryjnych.
• Powiadamianie o zdarzeniach za pomocą wiadomości e-mail.
• 3-letnia ograniczona gwarancja.

CENTRALNY SYSTEM SIECIOWEJ 
PAMIĘCI MASOWEJ

Copyright © 2009 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology i logo Wave są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC w Stanach Zjednoczonych 
i/lub innych krajach. BlackArmor, SafetyDrill+ oraz Global Access są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych 
i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. W przypadku oznaczania pojemności dysków twardych jeden gigabajt (oznaczany także 
jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów; jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów. W systemie operacyjnym komputera mogą być używane różne standardy pomiarowe 
i raportowana pojemność może być mniejsza. Ponadto część podanej pojemności jest używana do formatowania oraz w innych celach i może nie być dostępna do przechowywania danych. Firma Seagate zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów lub w ich parametrach bez powiadomienia. Eksport i reeksport sprzętu lub oprogramowania szyfrującego może podlegać regulacjom prawnym Biura Przemysłu 
i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (więcej informacji znajduje się w witrynie www.bis.doc.gov) DS1695.1-0909PL.

Odwiedź witrynę Seagate.com, aby uzyskać więcej informacji  
na temat produktów firmy Seagate przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

Doskonałe rozwiązanie,  
jeśli cenisz:

•  Dostęp do plików przechowywa-
nych w centralnej, bezpiecznej 
lokalizacji.

•  Zdalne zarządzanie i dostęp  
do plików.

•  Strumieniowe przesyłanie 
danych multimedialnych do 
urządzeń zgodnych ze standar-
dem DLNA® oraz komputerów  
z zainstalowanym oprogramo-
waniem iTunes®.

•  Automatyczne wykonywanie 
kopii zapasowych całych syste-
mów komputerów podłączonych 
do sieci.

•  Zabezpieczanie plików za po-
mocą szyfrowania sprzętowego.

•  Współdzielenie drukarki USB  
z komputerami PC i Mac podłą-
czonymi do sieci.

Interfejs: 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0
Pojemności: 1 TB, 2 TB

Wymiary produktu Szer. x wys. x głęb. — 61,00 mm x 176,00 mm x 147,00 mm
Waga: 1,22 kg

Parametry opakowań handlowych  
i logistycznych

Wymiary opakowania: szer. x wys. x głęb. — 235,97 mm x 229,11 mm x 92,96 mm
Waga opakowania: 1,65 kg
Wymiary kartonu zbiorczego: szer. x wys. x głęb. — 292,1 mm x 256,03 mm x 239,01 mm
Waga kartonu zbiorczego: 5,43 kg
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym: 3
Liczba kartonów zbiorczych na palecie: 64
Wymiary palety: szer. x wys. x głęb. — 1219,2 mm x 1230,12 mm x 1016 mm 
Waga palety: 368,32 kg
Liczba warstw palety: 4

Dane techniczne Interfejsy

Protokoły sieciowe
Uwierzytelnianie sieciowe

Protokoły udostępniania 
plików
Zarządzanie woluminami

Zarządzanie dyskami

Zarządzanie tworzeniem 
kopii zapasowych

Zarządzanie zdarzeniami

Przesyłanie strumieniowe 
danych multimedialnych

Serwer pobierania plików
Dostęp zdalny

• 1 wewnętrzny port SATA II
• 2 porty USB 2.0 typu host
CIFS NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour®

Usługa Active Directory systemu serwerowego 
Microsoft Windows®

CIFS, NFS, HTTPS, FTP

• Zarządzanie udostępnianiem
• Szyfrowanie na poziomie woluminu
• Zarządzanie wieloma woluminami
• Monitorowanie stanu systemu SMART
•   Tworzenie lokalnych kopii zapasowych  

(z urządzenia USB do systemu NAS,  
z systemu NAS na urządzenie USB)

•  Tworzenie kopii zapasowych za 
pośrednictwem sieci między systemami NAS 

Powiadamianie o zdarzeniach za pomocą 
wiadomości e-mail
• Serwer iTunes®

•  Serwer multimediów cyfrowych zgodny  
ze standardem DLNA®

Narzędzie do pobierania (protokoły HTTP i FTP)
Usługa Seagate Global Access™

• 1 port RJ45 Ethernet (Gigabit)

• Obsługa listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie folderu
• Ustawianie przydziałów dysku
• Tryb gotowości dysku

•  Tworzenie kopii zapasowych systemu klienta  
oraz mechanizm odzyskiwania całego systemu  
za pośrednictwem sieci

•  Przycisk OneTouch® umożliwiający tworzenie kopii 
zapasowych danych z urządzeń pamięci masowej USB

Wymagania dotyczące 
oprogramowania 

Komputer PC podłączony do sieci
• Procesor klasy Pentium® III 500 MHz lub lepszy
• System Microsoft Windows® XP lub Vista®

•  Przeglądarka internetowa Internet Explorer® 6.0 lub nowsza albo  
Firefox™ 2.X lub nowsza (na potrzeby obsługi interfejsu zarządzania 
lub dostępu za pośrednictwem Internetu)

• 256 MB pamięci RAM

Komputer Mac podłączony do sieci
• System operacyjny Mac OS® X 10.4.11 lub nowszy
• Przeglądarka internetowa Apple® Safari® 3.1 lub nowsza

Wymagania systemowe • Lokalna sieć komputerowa (LAN)
•  Połączenie z Internetem (na potrzeby aktualizacji systemu oraz 

dostępu za pośrednictwem Internetu)

•  Router przewodowy lub bezprzewodowy z dostępnym portem sieci 
Ethernet 10/100/1000

• Drukarka USB lub napęd dysków USB (opcjonalnie)

Zawartość opakowania  • Serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 110
• Kabel RJ45 o długości 2 m
• Kabel zasilania
• Instrukcja szybkiej instalacji

• Dysk CD-ROM zawierający:
        –  oprogramowanie BlackArmor® Discovery dla systemu 

operacyjnego Windows®

        –  oprogramowanie BlackArmor Discovery dla systemu 
operacyjnego Mac®

        –  oprogramowanie BlackArmor Backup dla systemu  
Windows (5 licencji*)

        – łącze do rejestracji online
        – kartę z informacjami na temat gwarancji

        * Dodatkowe licencje można nabyć w witrynie internetowej pod 
adresem www.seagate.com.

Interfejsy

•  Jeden port Ethernet umożliwiający 
połączenie z siecią lokalną, 
zarządzanie oparte na sieci Web  
i dostęp zdalny.

•  Dwa porty USB 2.0 do podłączenia 
dysków zewnętrznych, drukarek  
i zasilacza awaryjnego (UPS).

•  Jeden wewnętrzny port SATA II.

Region Produkt Pojemność Numer modelu Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

EMEA BlackArmor NAS 110 1 TB ST310005MND10G-RK 7636490017230 10763649018689

EMEA BlackArmor NAS 110 2 TB ST320005MND10G-RK 7636490017247 10763649018696

* Zawiera licencje dla 5 komputerów na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Dodatkowe licencje 
można nabyć w witrynie internetowej pod adresem www.seagate.com.



Ochrona całego systemu 
Oprogramowanie ma duże znaczenie w zakresie ochrony cennych danych. Aplikacje oferowane z urządzeniem BlackArmor pozwalają osiągnąć 
najlepsze rezultaty w tej dziedzinie. W celu ochrony wszystkich plików przechowywanych na komputerze nasz pakiet oprogramowania umożliwia 
automatyczne tworzenie kopii zapasowych — zarówno całego systemu, jak i przyrostowych. W przypadku awarii komputera można skorzystać 
z oprogramowania SafetyDrill+, służącego do przywracania całej zawartości dysku komputera, łącznie z programami i ustawieniami — bez 
konieczności reinstalacji systemu operacyjnego. Oprócz tego znajdujące się w zestawie aplikacje pozwalają zabezpieczyć pliki dzięki funkcji 
256-bitowego szyfrowania sprzętowego. 

Masz pełną kontrolę
Oprócz dołączonego oprogramowania można także korzystać 
z internetowego interfejsu zarządzania oraz narzędzia BlackArmor 
Discovery. Narzędzie BlackArmor Discovery wyświetla wszystkie 
produkty BlackArmor NAS podłączone do sieci, co pozwala 
w łatwy sposób korzystać z rozwiązań sieciowych pamięci 
masowych. Z poziomu narzędzia Discovery za pomocą jednego 
kliknięcia można wyświetlić lub zmapować udostępniony wolumin 
do komputera, uzyskać dostęp do internetowego interfejsu zarzą-
dzania lub wykonać kopię zapasową dysków wykorzystywanego 
komputera. Serwerem pamięci masowej BlackArmor NAS 110 
można także zarządzać zdalnie za pomocą usługi DDNS, którą 
można skonfi gurować, korzystając z internetowego interfejsu 
zarządzania.

Serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 110 może również 
pełnić rolę serwera FTP, co pozwala na zdalny dostęp do plików. 
Internetowy interfejs zarządzania umożliwia ręczne przypisywanie 
dostępu dla użytkownika lub integrację z usługą Microsoft® 
Active Directory.

Ponadto serwer pamięci masowej BlackArmor NAS 110 pozwala 
na strumieniowe przesyłanie plików multimedialnych do urządzeń 
zgodnych ze standardem DLNA lub komputerów z zainstalo-
wanym oprogramowaniem iTunes, oferując możliwość scentra-
lizowania multimediów w biurze i jednoczesnego wyświetlania 
zawartości na kilku urządzeniach. 

Zaprojektowany z myślą 
o scentralizowanym 
przechowywaniu zasobów 
i tworzeniu kopii zapasowych.

Możliwość rozszerzenia
Dwa porty USB 2.0 znajdujące się w tylnej części urządzenia umożliwiają 
podłączenie zewnętrznych dysków USB w celu uzyskania dodatkowej 
pojemności, współdzielenie drukarki USB z komputerami podłączonymi 
do sieci oraz podłączenie zasilacza awaryjnego (UPS), stanowiącego 
zabezpieczenie przed przerwami w dostawie energii.
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OneTouch — jednoprzyciskowe tworzenie kopii 
zapasowych
Przycisk OneTouch umożliwia wykonywanie kopii 
zapasowych plików z urządzeń pamięci masowej USB, 
takich jak dyski i aparaty cyfrowe, podłączonych do portu 
USB z przodu urządzenia.


