
Pusatkan penyimpanan dan pencadangan Anda dengan solusi penyimpanan 
jaringan lengkap dan awan pribadi untuk usaha kecil.

Seagate® Business Storage 2-bay NAS adalah solusi penyimpanan jaringan lengkap yang 
dirancang untuk menjaga bisnis dengan hingga 20 karyawan agar tetap produktif dengan 
menciptakan awan pribadi yang aman. Menjaga file bisnis penting Anda agar tetap terlindungi 
mudah dilakukan dengan perangkat lunak cadangan yang disertakan untuk Windows®, 
kompatibilitas Time Machine®, dan perlindungan RAID. Business Storage 2-bay NAS menciptakan 
ruang bersama bagi kolega dan klien Anda untuk berkolaborasi dengan menyimpan berbagai file 
secara terpusat. Dengan layanan Global Access™, Anda dapat tetap terhubung ke bisnis Anda dari 
mana saja di dunia dengan aplikasi gratis untuk perangkat iPhone®, iPad®, dan Android®.

Business Storage 2-bay NAS memiliki antarmuka Web, sehingga klien dan rekan kerja dapat 
mengunduh dan mengunggah file besar dengan aman. Tidak seperti layanan penyimpanan awan 
pada umumnya, Anda tetap memiliki dan mengendalikan data Anda secara penuh. Selain itu, 
mengatur dan menggunakan layanan ini juga sangat mudah, Anda tidak perlu mempekerjakan 
seorang profesional TI.

Business Storage 2-bay NAS dilengkapi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bisnis 
Anda untuk memastikan perlindungan penuh terhadap semua file yang tersimpan di komputer 
PC dan Mac® dalam bisnis Anda. Perangkat lunak cadangan BlackArmor® yang disertakan 
untuk PC Windows® akan menghilangkan kerepotan dalam mencadangkan beberapa komputer 
dengan mengotomatisasi proses. Perangkat lunak ini membantu Anda melindungi data dengan 
mencadangkan tidak hanya file yang Anda simpan, tetapi juga program, pengaturan, email, 
dan bahkan sistem operasi pada PC lokal Anda. Dengan level perlindungan ini, Anda dapat 
memulihkan seluruh hard disk pada PC yang telah mengalami kegagalan perangkat keras. Karena 
mendukung perangkat lunak Time Machine®, Business Storage 2-bay NAS menawarkan level 
perlindungan data yang sama untuk semua komputer Mac dalam bisnis Anda.
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Spesifikasi

Kemasan Ritel Dimensi Produk Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet

Panjang (in/mm) 10,8/275 10,9/277 13,1/333 46,6/1.184

Lebar (in/mm) 6,1/155 6,2/157 9,4/296 39,3/999

Tebal (in/mm) 12,2/310 12,5/317 11,7/345 41/1.044

Berat (lb/kg) 8,21/3,73 9,0/4,09 26,58/12,08 1.009,98/459,08

Jumlah

Kotak per Karton Utama 2

Karton Utama per Palet 36

Lapisan Palet 3

Persyaratan Sistem

Jaringan area lokal (LAN) Drive DVD-ROM untuk instalasi perangkat lunak (disarankan)

Sambungan Internet (untuk pembaruan sistem dan akses Web) Mac di Jaringan: Mac OS® X 10.5.8 atau yang lebih baru, Apple® Safari® 3.1 atau yang lebih baru

Router berkabel atau nirkabel dengan port Ethernet 10/100/1000 yang tersedia PC di Jaringan: Pentium® atau prosesor yang setara (1 GHz atau yang lebih tinggi), 512 MB RAM 
atau yang lebih tinggi, Microsoft Windows® XP, Vista®, 7 atau 8, Internet Explorer® 7.0 atau yang 
lebih baru, atau Firefox™ 3.0 atau yang lebih baru

Di Dalam Kemasan

Seagate® Business Storage 2-bay NAS Panduan mulai cepat 

Kabel ethernet Garansi terbatas 3 tahun

Catu daya DVD-ROM dengan perangkat lunak BlackArmor® Discovery untuk Windows dan Mac,  
perangkat lunak BlackArmor Backup untuk Windows, perangkat lunak System Recovery Boot 
untuk Windows
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Kawasan Produk Kapasitas1 Nomor Model Kode UPC UPC Multi-Paket

APAC Business Storage 2-bay NAS — STBN300 763649033661 10763649033668

APAC Business Storage 2-bay NAS 4 TB STBN4000300 763649033685 10763649033682

APAC Business Storage 2-bay NAS 6 TB STBN6000300 763649033692 10763649033699

APAC Business Storage 2-bay NAS 8 TB STBN8000300 763649033708 10763649033705
1 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.

Business Storage 2-bay NAS memiliki teknologi enkripsi perangkat 
keras level pemerintah yang membantu melindungi data yang 
tersimpan pada NAS. Ketika Anda mengakses file dari jarak jauh, 2-bay 
NAS juga membantu melindungi data yang dibawa bepergian oleh 
Anda dengan SSL/TLS, yaitu teknologi yang sama yang mengamankan 
informasi Anda saat melakukan transaksi bank secara online.

Business Storage 2-bay NAS memiliki slot Universal Storage 
Module (USM™) yang membuatnya sangat mudah dan hemat biaya 
untuk membuat cadangan data Anda di luar kantor. Mulai dengan 
memasukkan hard disk portabel Backup Plus Seagate® di slot USM. 

Dengan sentuhan satu tombol saja, Anda dapat mentransfer berbagai 
file besar dengan kecepatan hingga 3× lebih cepat dibandingkan dengan 
USB 2.0. Keluarkan hard disk portabel dan data Anda, dan Anda siap 
membawa file Anda bersama Anda atau ke lokasi luar kantor yang aman.

Slot USM juga nyaman untuk fotografer, videografer, dan profesional 
lainnya yang secara rutin membawa pulang file besar dari lapangan. 
Gunakan hard disk portabel Backup Plus sepanjang hari dan ketika 
Anda kembali di kantor, masukkan hard disk portabel ke dalam slot 
USM dan—dengan sentuhan satu tombol saja—semua pekerjaan Anda 
ditransfer ke folder yang ditentukan pada 2-bay NAS.
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