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За контакти:

"Комел Софт Мултимедия" ЕООД
1517 София 
ул. "Александър Екзарх" 15
тел.: +359 2 816-4910; 400-5910,15

Кoмeл Софт Мултимедия  представя

Най-важното предизвикателство 

пред компютърните мрежи в малки и 

големи фирми е оптималната орга-

низация на съхранението на данни. 

NSLU2 Network Storage Link на Linksys 

решава именно този проблем. Уст-

ройството представлява самосто-

ятелен сървър, с помощта на който 

може да свържете външен твърд диск 

или флаш памет с интерфейс USB 

2.0/1.1 към вашата локална Ethernet 

мрежа. Това засега е най-лесният на-

чин за добавяне на гигабайти дисково 

пространство към вече съществува-

щата инфрастуктура. 

USB портовете са два и към тях 

може да включите дискове незави-

симо от размера, след което те 

стават достъпни за всички пот-

ребители в мрежата. Нещо повече 

– при промяна на съответните 

настройки, носителите, свързани към 

NSLU2, стават достъпни дори през 

Интернет. Тогава файловете от тях 

може да се свалят през обикновен 

уеб браузър, като отново има две 

алтернативи – информацията да е 

достъпна за всички потребители или 

да се защити с парола и да е видима 

само за определени лица. Бързият USB 

2.0 интерфейс пък означава, че дори и 

големи файлове ще бъдат прехвърле-

ни за минимално време. 

Инсталацията на Network Storage 

Link е максимално опростена – прос-

то трябва да го свържете към 10/100 

Ethernet мрежата и да включите 

твърдите дискове. NSLU2 сам ще 

Linksys улесни разширяването на дисковото 
пространство в локалните мрежи

конфигурира мрежовите настройки, а 

ако предпочитате вие да направите 

това, може да използвате вградена-

та програма за тази цел. 

NSLU2 Network Storage Link ще 

ви изненада приятно и с няколко 

полезни вградени инструмента, дос-

тъпни през уеб браузър, за работа 

с твърди дискове и информация-

та в тях. Имате възможност да 

форматирате нови дискове, да ги 

проверявате за грешки. Друг соф-

туер прави различни видове архиви 

– пълни, синхронизиращи или следи 

само за появата на нови данни, ко-

ито да добави. При това архивира-

нето може да се извършва както от 

локалната мрежа върху твърдите 

дискове, свързани към NSLU2, така 

и обратно. Програмата дори ще 

ви прати електронна поща, когато 

на твърдите дискове остава малко 

място или са препълнени, или пък е 

възникнала грешка.

NSLU2 Network Storage Link предос-

тавя бързо, удобно, гъвкаво и иконо-

мично средство за добавяне на нови 

възможности за съхранение и пренос 

на данни към вашата мрежа.

Характеристики:

• Свързва USB 1.1 или 2.0 твърди 

дискове и флаш памети директ-

но към локалната мрежа

• Предоставя контролиран 

достъп до музикални, видео или 

други големи файлове до опреде-

лени лица или групи

• Интегриран файлов сървър, с 

който данните са достъпни 

през Интернет

• Вградени инструменти за про-

верка на дисковете, данните и 

архивиране

Характеристики:


