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Elke Synology-nas heeft een eigen besturingssysteem, het op Linux gebaseerde 
DiskStation Manager. Elke nieuwe versie wordt voorzien van verbeteringen en nieuwe 
functies. DSM 6.0 is er nu in bèta en wij gingen er alvast mee aan de slag. 
T E K S T  P E T E R  G Ü L D E N P F E N N I G

Met het DSM-besturingssysteem laat 
Synology zien dat een nas een veelzijdig 
apparaat is, flexibel inzetbaar binnen 
elke denkbare situatie. Met DSM 6.0 
wordt het systeem gebruiksvriendelijker 
dan ooit, waarbij zowel functionaliteit 
als de eindgebruiker hand in hand 
gaan in het uiteindelijke product. Dit 
betekent dat zowel zakelijke als serieuze 
gebruikers met het systeem om kunnen 
gaan, hetzelfde geldt voor mensen 
die het systeem liever gebruiken voor 
privéopslag en multimediadoeleinden. 
We lopen door enkele belangrijke 
features heen.

Jouw bestanden binnen handbereik
Wanneer je veel met bestanden werkt 
(en welke fotograaf doet dat niet?), wil je 
dat die veilig zijn, maar ook toegankelijk. 
In DSM vinden deze twee belangrijke 
aspecten elkaar in de gloednieuwe 
Cloud Station 4. Je installeert deze als 
app binnen DSM. Vervolgens kun je al 
je bestanden op welk device dan ook 
syncen met je nas. 

Op mobiele devices installeer je de DS 
Cloud-app, op je desktop Cloud Station 
Drive. Vervolgens kun je altijd bij de 
bestanden op je nas. Tevens biedt Cloud 
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Jouw nas nog meer het
     digitale middelpunt

Jouw nas voorzien van DSM 6.0?
DSM 6.0 is vanaf nu beschikbaar. Hoewel 
de nassen in de serie 16 t/m 11 allemaal 
ondersteund worden, geldt dat niet voor 
elk model binnen de series. Ga naar 
synology.com/dsm om te kijken of jouw 
nas ondersteund wordt.

Station Backup je de mogelijkheid om 
vanaf je desktop of laptop bestanden 
te backuppen naar je nas. Het 
werkt extreem gebruiksvriendelijk 
en intuïtief. Met name de initiële 
installatie is lekker simpel. Zo 
installeer je bijvoorbeeld de DS 
Cloud-app op je mobiele device het 
makkelijkst via je eigen netwerk. Ben 
je daarmee verbonden, dan vindt de 
app je nas vanzelf en hoef je verder 
niets in te stellen. Vanaf dan kun je 
altijd bij je eigen bestanden, mits je 
een netwerkverbinding hebt.

Prettig is het snelle syncen, met een 
toename van maar liefst 870 procent 
in snelheid ten opzichte van Cloud 
Station 3.2 (initiële sync daarbuiten 
gelaten). Het is te merken, het werkt 
razendsnel en is niet te vergelijken 
met cloudservices zoals Dropbox. 

Delen van bestanden
Wil je jouw werk delen, dan biedt 
DSM 6.0 je deze optie via een 
pagina die je helemaal naar je eigen 
hand kunt zetten. Een handige 
feature wanneer je bijvoorbeeld 
je fotografiewerk wilt delen met 
klanten. Het instellen van een eigen 
achtergrond geeft de pagina een 
professionele uitstraling, mocht 
je dit voor zakelijke doeleinden 
gebruiken. Overigens is het ook 
mogelijk voor anderen om jouw 
bestanden te sturen zonder dat 
ze hiervoor aangemeld dienen te 
zijn in DSM. Je maakt simpelweg 
een bestandsaanvraag aan waar 
je een verloopdatum aan hangt. 
Desgewenst kun je aan de aanvraag 
ook een wachtwoord hangen, zodat 
je weet dat het bestand van een 
vertrouwd contact komt. 

Alles voor multimediadoeleinden 
Het meest onder de indruk zijn we van 
de multimediatoepassingen die DSM 6.0 
je biedt. Hiermee is de nas meer dan ooit 
een middelpunt in jouw digitale leven. 
Met name Photo Station is een heerlijk 
startpunt voor verdere distributie of 
verwerking van al jouw foto's. Het biedt 
op snelle en intuïtieve wijze toegang 
tot je eigen beeldbank, van waaruit je in 
een handomdraai de metadata aanpast 
en watermerken plaatst op je werk. 
Ook het publiceren van je foto's online 
gaat vanuit Photo Station gemakkelijk 
met zowel ondersteuning voor social 
media-accounts als jouw eigen website. 
De veelgebruikte CMS'en WordPress, 
Drupal en Joomla worden alle drie 
ondersteund en herkennen je nas als 
beeldbibliotheek wanneer je nieuwe 
content aan wilt maken. Ook aan video 
is gedacht met daarbij ondersteuning 
voor Apple TV en Windows 10. 

Voorlopige conclusie
Jouw werk is met het nieuwe DSM 6.0 
veilig en toegankelijk. Tel daarbij de 
sloot aan nieuwe functies op die zowel 
interessant zijn voor zakelijke gebruikers 
(het syncen, backuppen en delen van 
bestanden) als voor consumenten (de 
multimediatoepassingen), en je hebt 
een waardevol besturingssysteem voor 
elke Synology nas-gebruiker. Wij zijn 
overtuigd.  •

Het toevoegen van watermerken en metadata gaat snel in Photo Station.


