
 

 

 
 

Buffalo vahvistaa TeraStation 5000 -sarjaa 

uusilla antivirus-malleilla 

Trend Micro -ohjelmisto skannaa virukset reaaliaikaisesti 2- ja 4-asemaisilta NAS-tuotteilta. 

 
11.2.2013 - Buffalo Technology esittelee uuden vahvistuksen PK-yrityksille suunnattuun TeraStation 

5000 NAS -mallistoonsa. TeraStation 5000 Anti-Virus (TS5000V) tulee markkinoille kolmena mallina, 

jotka ovat 4TB TeraStation 5200 Anti-Virus, 8TB 5400 Anti-Virus ja 16TB 5400 Rackmount.  

 

Laitteissa on esiasennettuna Trend Micro Antivirus -ohjelmisto, jonka avulla TeraStationit tarjoavat 

ainoana luokassaan reaaliaikaista virusskannausta. TeraStationeille tallennettuja tiedostoja 

monitoiroidaan jatkuvasti. Jos järjestelmässä havaitaan virus, laukeaa automaattinen hälytys, 

vaurioituneet tiedostot poistetaan ja tallennetaan suojattuun kansioon, jotta virus ei pääse leviämään. 

 

Buffalon virustorjunnalla varustettu uutuus tarjoaa PK-yrityksille helpon tavan vahvistaa 

järjestelmänsä turvallisuutta. Antitivirus-toiminto kytketään päälle laitteen oston yhteydessä, eikä 

lisäasetuksia tarvitse tehdä. Käyttäjän tiedot ovat hyvässä tallessa ilman ylimääräistä vaivaa. 

  

Kun omien laitteiden käyttö (BYOD) yleistyy entisestään, uudet TS5000V -laitteet auttavat IT-

tukihenkilöitä ottamaan käyttöön turvallisen NAS-laitteen, seuraten yritysten turvallisuusvaatimuksia. 

Henkilökohtaisten laitteiden virusten leviäminen voidaan estää ja vain todennetut käyttäjät pääsevät 

käyttämään yrityksen tiedostoja.  

 

– Tallennuksen turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää kaikille yrityksille. Tietoturvahyökkäykset ovat 

lisääntyneet vuodesta 2011 lähtien. Ne kohdistuvat yhä useammin suuryrityksiin sekä hallituksiin, ja 

BYOD-laitteiden käyttö on omalta osaltaan helpottanut hyökkäyksiä. Aiemmin tässä kuussa kävi ilmi, 

että kaksi yhdysvaltalaista voimalaitosta kärsi käyttökatkoksesta, koska työntekijät toivat laitosten 

järjestelmiin viruksia omien muistitikkujen mukana. Uusi TS5000V-sarja estää tämänlaiset ongelmat, 

kertoo Buffalo Technologyn Pohjoismaiden myyntipäällikkö Paul Hudson. 
 

Servereiden tietoturvavaatimukset kasvavat ja Buffalo on kehittänyt uudet NAS-laitteet juuri tätä 

kysyntää varten. Kaikissa uusissa TS5000V-laitteissa on kolmen vuoden takuu ja viiden vuoden 

lisenssi Trand Micro Antivirus -ohjelman käyttöön. 



 

 

TS5400D0804V5‐
EU 

TeraStation 5400 AntiVirus 8TB NAS 4x2TB 5 years enabled 2xGigabit 
RAID 0/1/5/6/10 1,529.99 € 

TS5400R1604V5‐
EU 

TeraStation 5400rackmount AntiVirus 16TB NAS 4x4TB 5 years enabled 
2xGigabit RAID 0/1/5/6/10 2,789.99 € 

TS5200D0402V5‐
EU 

TeraStation 5200  AntiVirus 4TB NAS 2x2TB 5 years enabled 2xGigabit 
RAID 0/1 1,019.99 € 

  Taulukon hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 

 

Lehdistöasiat: 
 
buffalopr@osg.fi 
 
OS/G Viestintä, Simo Arvo, +358 40 132 5682, simo.arvo@osg.fi 
 
Buffalo Technology Suomi Facebook 
 
www.buffalotech.com 
 
 
Buffalo Technology 
 
Buffalo on maailmanlaajuinen innovatiivisten kodin ja pienyritysten langattomien verkkotuotteiden 
sekä tallennus- ja multimediaratkaisujen valmistaja. Yhtiö on Japanin suurin kaikkien PC-lisälaitteiden 
valmistaja ja maailmanlaajuisesti suurin NAS-kuluttajatuotteiden valmistaja vuosina 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 ja 2010 (In-Stat).   
 
Yhtiön tallennusratkaisut vastaavat sekä yksittäisen käyttäjän että yritysten tarpeisiin edullisten NAS-
verkkotallennuslaitteiden, ulkoisten massamuistien, multimediatoistimien, ja langattomien reitittimien 
tuotevalikoimalla. Yhdessä ne tarjoavat täydellisen ja integroidun ratkaisun toimistoihin ja digitaalisiin 
koteihin. Buffalon tuotevalikoimaan kuuluu yrityskäyttöön suunnitellut TeraStation- ja  kotikäyttöön 
tarkoitetut  
 
LinkStation-verkkotallennusratkaisut.  LinkStation-verkkotallennusratkaisut auttavat käyttäjää helposti 
keskittämään tiedostojen, valokuvien ja musiikin säilyttämisen. AirStation on helppokäyttöinen 
yritysten ja kotien käyttöön suunniteltu korkeatehoisten langattomien verkkoratkaisujen tuotesarja. 
Markkinoiden kehittynein AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System) -teknologia auttaa käyttäjiä 
rakentamaan langattomat verkkonsa helposti ja turvallisesti nappia painamalla.  
 
Buffalon maailmanlaajuiset yhteistyökumppanit,  kuten Intel, Broadcom, Nintendo ja Microsoft, ovat 
mahdollistaneet uusien teknologioiden kehittämisen käytännöllisiksi kodin ja yritysten työkaluiksi.  
Buffalo Technologyn pääkonttori on Japanissa ja sillä on konttoreita Englannissa, Ranskassa, 
Hollannissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Taiwanissa. Lisätietoja: www.buffalotech.com. 


