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Domácí dvoudiskový NAS server Asustor 
AS3102T v2 nabízí vysoký výkon a úsporný 
provoz. Oproti předchozí verzi (modelu 
AS3102T) přibyl především druhý port 
síťového rozhraní RJ-45. Ivan Heisler

Asustor AS3102T v2

snadná instalace, úsporný a tichý 
provoz, 4 licence na připojení IP kamer

disky nelze vyměňovat za chodu


+
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Úsporný  
NAS server

Kromě dvou portů gigabitového 
síťového rozhraní tento model 
nabízí také tři rychlé porty USB 

3.0 a videovýstup HDMI pro přímé připo
jení k televizoru nebo k monitoru. Díky 
výkonnému dvoujádrovému procesoru 
Intel Celeron a 2GB operační paměti do
káže server mimo jiné průběžně šifrovat 
veškerá ukládaná data při zachování vy
soké rychlosti zápisu. Dva síťové porty 
dokáže server prostřednictvím tzv. agre
gace využít pro zvýšení rychlosti přenosu 
dat (až na 2 Gb/s). 

Jednoduchá instalace
Instalace disků do NAS serveru je snadná. 
Po uvolnění dvou šroubků na zadní stěně 
odsuňte polovinu plastového krytu, disky 
zasuňte do plechového rámečku a upevně
te je pomocí šroubků. Šroubky se dají za
šroubovat i rukou, takže k montáži není 
potřeba ani šroubovák. Server pak připojte 
k napájení a k síti a zapněte jej. Na instalač
ním cédéčku je návod k použití a několik 
programů – ty nainstalujte do počítače. 
Pomocí nástroje Control Center se k NAS 
serveru připojte a dokončete jeho aktiva
ci. S tím vám pomůže přehledný průvodce, 
který je v češtině. Stručně je tento postup 
popsán na webové stránce start.asustor.
com. Ke zprovoznění serveru nepotřebujete 
ani počítač: Všechno lze zařídit jednoduše 
pomocí telefonu nebo tabletu s nainstalo
vanou mobilní aplikací AiMaster.

Operační systém a aplikace
Operační systém ADM (aktuálně ve ver
zi 3.2.1) se ovládá z libovolného počítače 
prostřednictvím webového rozhraní nebo 
pomocí příslušných aplikací z mobilní
ho telefonu či tabletu. Veškeré ovládání 
je lokalizováno do češtiny. V serveru je 
před instalováno několik základních apli
kací (např. správce disků, správce souborů 
a správce uživatelských účtů), další aplika
ce můžete snadno doplnit. Výběr je velký: 
od hudebního přehrávače přes interneto
vý prohlížeč až po antivirový program. 

V ceně serveru jsou licence pro připojení 
čtyř IP kamer, takže toto zařízení lze využít 
také jako centrum dohledového systému.

Přístup na dálku
Vzdálenou správu serveru i přístup k da
tům zprostředkuje internetová služba 
Asustor Cloud Connect. U této služby si 
můžete zřídit bezplatný účet a k němu svůj 
NAS server připojit. Pro přístup k serveru 
stačí na stránce www.myasustor.com (nebo 
v některé z mobilních aplikací) zadat jmé
no serveru, přihlašovací jméno a heslo 

PrOč kOuPIT: Server je energeticky úsporný a nabízí spoustu 
užitečných funkcí a dobrý poměr výkonu k ceně. Líbí se 
nám kompletně české ovládání a snadná montáž disků.

ke svému uživatelskému účtu v systému 
ADM, a můžete se serverem pracovat, ať 
jste kdekoli na světě.

Ovládání z mobilu
Do chytrého telefonu nebo do tabletu si 
můžete zdarma nainstalovat aplikace, je
jichž prostřednictvím můžete server spra
vovat a pracovat s daty uloženými na jeho 
discích. Jde o správce serveru AiMaster, 
správce souborů AiData, přehrávač hud
by AiMusic, správce videa AiVideos, pro
hlížeč fotografií AiFotos a několik dalších 
aplikací. Aplikace fungují jak tehdy, když je 
mobilní zařízení připojeno do vaší domácí 
sítě, tak vzdáleně přes internet (prostřed
nictvím cloudové služby Cloud Connect). 

Na všechny NAS servery značky Asustor 
výrobce poskytuje prodlouženou, tříle
tou záruku.
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CeNA S DPH (bez DISků): 6 590 kč

POSkyTL: uMAX Czech, a. s.

INfO: www.umax.cz

PrOCeSOr: Intel Celeron, 2× 1,6 GHz

PAMěť: 2 Gb DDr3L (nelze rozšířit)

DISky: 2× HDD 2.5“ / 3,5“ (SATA II/III)  
nebo SSD 

ÚLOžNá kAPACITA: max. 2× 12 Tb

OPerAčNí SySTéM: ADM 3.2.1

rOzHrANí: 2× rJ-45 (gigabitové),  
3× uSb 3.0, 1× HDMI 1.4b, infračervený 
přijímač

rOzMěry: 165 × 102 × 218 mm

SPOTřebA eNerGIe: v provozu 13,7 W,  
režim spánku 0,8 W

CHLAzeNí: 70mm ventilátor 
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