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FreeNAS 11.2
DE LAATSTE VERSIE VAN DE POPULAIRE NAS-DISTRIBUTIE
FreeNAS is een populaire optie voor thuisgebruikers die hun eigen nas bouwen. Eind 2018 is 
versie 11.2 verschenen. Wij zochten uit welke nieuwe features je mag verwachten en waar je op 
moet letten bij een upgrade. Filip Vervloesem

FreeNAS is al even een 
gevestigde waarde in de 

open source wereld. De op FreeBSD 
gebaseerde distributie is een prima 
keuze voor wie zelf een mid-range of 
high-end nas wil bouwen. Recente 
versies ondersteunen uitsluitend 
het zfs-bestandssysteem. Daardoor 
zijn de systeemvereisten vrij hoog: 
minimum 8GB ram en een multicore 
cpu. Voor low-end nas-systemen kies 
je daarom beter voor het op Debian 
gebaseerde OpenMediaVault. In 
deze korte review gaan we ervan uit 
dat je reeds ervaring hebt met ou-
dere FreeNAS-versies. We bekijken 
dan ook vooral de nieuwe features in 
versie 11.2.

INTERFACE
De meest opvallende wijziging zie 
je meteen bij het loginscherm: de 
nieuwe interface. Na al die jaren 
zag FreeNAS’ interface er wel wat 
gedateerd uit. Een opfrissing was 
dus zeker geen overbodige luxe. In 
versie 11.1 was de nieuwe interface 
trouwens ook al aanwezig, zij het 
optioneel. Vanaf versie 11.2 is het 
echter standaard. Helaas zijn niet 
alle features volledig geïmplemen-
teerd in de nieuwe interface. Voor 

bepaalde taken heb je de oude 
interface nog steeds nodig. Die open 
je via de link ‘Legacy web interface’ 
onderaan het loginscherm. Dat is 
echter een overgangsmaatregel. 
In toekomstige updates zal dat 
uiteraard niet meer nodig zijn. De 
nieuwe interface is een stuk sneller, 
gebruiksvriendelijker en mooier 
vormgegeven dan de oude interface. 
Vind je het donkere thema maar 
niets, klik dan op het icoontje met de 
verfpot rechtsboven om een ander 
kleurenschema te kiezen. Standaard 
zijn zes kleurenschema’s beschik-
baar, maar het is ook mogelijk om je 
eigen kleurenschema te maken. De 
nieuwe interface is trouwens ook 
geschikt voor mobiele apparaten, 
zoals tablets en smartphones. Op 
een smartphone zal je in sommige 
tabellen (zoals het overzicht van 
datasets of jails) wel heen en weer 
moeten scrollen. Maar de letter-
grootte is tenminste leesbaar én de 
interface is prima bruikbaar op een 
klein scherm.

PLUGINS
Elke FreeNAS-release bevat 
enkele veranderingen in de lijst 
van ondersteunde plugins. Volgens 
de release notes zijn Sabnzbd, 
Sickrage en TinyTinyRSS verdwenen 
in 11.2, terwijl een achttal nieuwe 
applicaties zijn toegevoegd. Dat 
gaat van applicaties voor back-ups 
(BackupPC, BRU server) tot software 
voor ontwikkelaars (GitLab, Jenkins) 
of videobewaking (ZoneMinder). 
Helaas is dat niet de hele waarheid. 

Op https://bit.ly/2IIv8Uh vind je 
een lijst van bestaande plugins 
die tijdens de ontwikkeling van 
FreeNAS 11.2 nog niet beschikbaar 
waren. Intussen is de situatie iets 
verbeterd, maar Headphones, 

HTPC-Manager, LazyLibrarian, 
Maraschino, Mylar, NZBHydra en 
XDM konden we op het moment van 
schrijven nog steeds niet installeren. 
Er is weliswaar een goede reden 
waarom die plugins verdwenen zijn 

  Het loginscherm biedt je de keuze tussen de nieuwe of de oude interface.
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