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Informacje ogóle o cyklu webinariów

- Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia 

w późniejszym czasie,

- Podczas webinariów zapraszamy do zadawania 

pytań – lista odpowiedzi będzie 

opublikowana razem z nagraniem



1. QNAP NAS – uniwersalny serwer sieciowy, nie tylko do 

przechowywania plików (12.09)

2. Zaawansowany storage – nie tylko dysk sieciowy (19.09)

3. QNAP i backup na kilka sposobów (26.09)

4. Wirtualizacja i sieci (03.10)

5. QNAP na straży bezpieczeństwa (10.10)

6. Dane zawsze dostępne (17.10)

7. QTS 4.3 ma moc! (24.10)Zawsze 
o godzinie 

10:00
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Informacje ogóle o cyklu webinariów



Bądź czujny!

Dla każdego uczestnika, który będzie uczestniczył w 6 na 7 warsztatów, 
otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Dodatkowo, podczas każdego webinarium zaprosimy do quizu z nagrodami.

A podczas ostatnich warsztatów będzie można wygrać nagrodę specjalną: 
QNAP TS-253B-4G
Warunkiem będzie 100% obecność, aktywność podczas warsztatów oraz odpowiedź na kilka dodatkowych pytań, zadanych 
przez producenta.

Nagrody!!!



Zaczynamy!
Monitoring wizyjny



DEMO

QNAP TS-253B

Podczas warsztatów będziemy 
konfigurować urządzenie do pracy, 
przechodząc kolejne kroki – od 
ogółu do szczegółu.

Co tydzień będziemy dodawać 
bardziej zaawansowane funkcje.



QNAP jako rejestrator video



Kompatybilność

Ponad 3000 kompatybilnych kamer!



Kompatybilność

Jedna kamera = 1 kanał video

Każde urządzenie posiada wbudowane licencje (darmowe)
w zależności od modelu to 2 do 8 kanałów

Liczbę kanałów można rozszerzać przez dokupienie odpowiednich licencji

Maksymalna liczba kanałów to 80 

(informacje dostępne w specyfikacji każdego urządzenia)



Kompatybilność

10000
Pracowników / 5000

Inżynierów	
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dahua

2001
Pierwszy wyprodukowany
16-kanałowy	rejestrator

2004 2016
Rozpoczęcie	
działalności

Pierwsza	3	producentów	
branży	zabezpieczeń	

na	świecie

2013
Roczny	przychód
1.93	mld	USD
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dahua

34 oddziały zagraniczne

Strategiczne położenie oddziałów na całym świecie: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Hiszpania, Polska, Węgry, 
Australia, Singapur, Tajlandia, Korea, Dubai, Brazylia, Meksyk, Peru, Kolumbia, Chile, Panama, RPA, etc.
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dahua

Ponad	2000 firm	partnerskich	na	całym	świecie,	

export produktów do	180 krajów.

Dahua	Technology	aktywnie	poszukuje	możliwości	współpracy	
z	liderami	w	różnych	gałęziach	przemysłu,	
w	celu	opracowania	najlepszych	rozwiązań	w	zakresie	
bezpieczeństwa	oraz	obsługi	partnerów	biznesowych.
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Kompatybilność

Ponad 370
kompatybilnych modeli 

kamer

https://www.qnap.com/pl-pl/compatibility-
surveillance/?brand=Dahua



Kompatybilność

Product Selector online

Dahua Partner     .

Toolbox

Dahua Wiki



Kompatybilność



MONITORING
Narzędzia



Elastyczna przestrzeń

UWAGA! Do nagrań monitoringu należy stosować odpowiednie dyski!
Typowe dyski NAS – zapis/odczyt = 50/50 | Dyski do monitoringu – zapis/odczyt = 80/20

Dane

Backup

Nagrania



2 aplikacje do wyboru

Surveillance Station QVR Pro (Beta!)



Surveillance Station

Surveillance Station to profesjonalny system zarządzania monitoringiem 
wideo (VMS).

- Aplikacja instalowana z App Center
- Dostępna w urządzeniach z procesorami ARM
- Monitoring w czasie rzeczywistym
- Możliwość nagrywania z harmonogramu
- Dostęp do nagrań przez aplikację PC/MAC/Android/iOS
- Powiadomienia alarmowe
- Inteligentna analiza wideo



Surveillance Station

- Konfiguracja i zarządzanie przez panel www,

- Dedykowane aplikacje do odtwarzania,

- Obsługa kamer ONVIF,

- Możliwość rozszerzenia licencji na kamery,

- Darmowe licencje dostępne w każdym urządzeniu (od 2 do 8),

- Do 32 kont użytkowników z dostępem do 

aplikacji i różnymi prawami monitoringu,

- Redukcja efektu rybiego oka Qdewrap,

- Zaawansowane powiadomienia (w tym SMS).



Podgląd na żywo

- Różne tryby monitoringu – możliwość wyświetlenia do 64 kanałów jednocześnie 

na pojedynczym ekranie,

- Dzięki QvPC możliwe jest wyświetlanie rejestrowanego obrazu w czasie 

rzeczywistym na zewnętrznym monitorze (HDMI)

- Obsługa PTZ – dla wspierających ją kamer, możliwe jest sterowanie ułożeniem obiektywu,

- Kontrola obrazu dla każdego kanału oddzielnie,

- Natychmiastowe odtwarzanie – podczas monitoringu live,

- Dostęp do konfiguracji kamery z ekranu podglądu live

- E-mapa

- Powiadomienia



Nagrywanie video

Nagrywanie
- Obsługa formatów H.264, MPEG-4, M-JPEG, MxPEG – wysoka 

jakość nagrań,
- Opcja ręcznego nagrywania z kamery niezależnie od harmonogramu,
- Inteligentne nagrywanie,
- Nagrywanie według harmonogramu,
- Nagrywanie alarmowe, np. po wykryciu ruchu.



Kamera wirtualna

Kamera wirtualna
Na stronie Ustawienia monitoringu można określić obszar ogniskowania, np. wyjście, jako kamerę 
wirtualną. Do każdej kamery fizycznej można dodać maksymalnie cztery kamery wirtualne. Nie są 
do tego wymagane dodatkowe licencje na kamery. Obraz z kamer fizycznych i wirtualnych można 
wyświetlać w tym samym widoku.



Odtwarzanie

- Podgląd nagrań z okna monitoringu live,

- Przeglądanie nagrań z konkretnej kamery,

- Podgląd wg. miniatur,

- Kontrola prędkości odtwarzania,

- Możliwość powiększenia wybranego obszaru,

- Inteligentna analiza wideo 

- Dodawanie znaku wodnego na żywo

- Odtwarzanie nagrań z jednego dnia z podziałem wg 

średniego czasu



DEMO
Surveillance Station



QVR Pro (Beta)

• QVR Pro dodaje funkcje zaawansowanego 

monitoringu do QNAP

• Środowisko monitoringu odseparowane 

od klasycznego QTS

• Nowoczesny klient QVR Pro Client

• Ułatwione zarządzanie

• Reguły nagrywania



QVR Pro (Beta)

Odtwarzanie

QVR Pro umożliwia synchronizację 
jednym kliknięciem wszystkich kanałów 
monitoringu do tego samego momentu. 

Dynamiczny layout

QVR Pro Client pozwala na dynamiczne 
zmiany layoutu podglądu bez limitowania 
do określonej siatki widoków



Rozszerzenie pamięci

Przestrzeń́ do magazynowania wideo w QVR Pro może obejmować ́wiele woluminów dysków. Nawet jeśli sieciowa 
pamięc ́ masowa jest pełna, możesz rozszerzyć ́dostępne miejsce przy użyciu grup SAS JBOD, USB JBOD, Thunderbolt 
JBOD, VJBOD



Rozszerzenie pamięci

Przestrzeń́ do magazynowania wideo w QVR Pro 
może obejmować ́wiele woluminów dysków. Nawet 
jeśli sieciowa pamięc ́ masowa jest pełna, możesz 
rozszerzyć ́dostępne miejsce przy użyciu grup SAS 
JBOD, USB JBOD, Thunderbolt JBOD, VJBOD

QVR Pro może posłużyc ́ do skonfigurowania różnych 
miejsc do magazynowania wideo odpowiednio do 
zastosowań. Nagrania 4K o wysokiej jakości można 
zapisywac ́ na dyskach SSD. 



Inteligentny streaming

QVR Pro obsługuje jednoczesne rejestrowanie wielu strumieni wideo, co pozwala na równoczesne nagrywanie wideo w 
wysokiej i standardowej rozdzielczości na potrzeby różnych sytuacji. W związku z tym użytkownicy będą mogli 
wybierac ́ wideo o różnej jakości do odtworzenia we własnej sieci, np.: w intranecie mogą byc ́ przesyłane obrazy wideo o 
wysokiej rozdzielczości, w sieciach zewnętrznych — średniej, a na urządzenia mobilne — niskiej jakości. 



Obsługa zdarzeń

Zdarzenie ----> Reakcja

Własne reguły zdarzeń 

Możesz utworzyć własny zestaw zdarzeń oraz akcji. 
Zdarzenia można wybrać z listy lub tworzyć własne.
Jedna reguła może zawierać wiele zdarzeń i reakcji.

Reakcje obejmują akcje kamery jak również powiadomienia



QVR Pro (Beta)

• QVR Pro Beta obsługuje obecnie tylko język angielski.

• QVR Pro Beta dostępny jest na określony czas testowy. Szczegóły 

można znaleźć w dokumentach Release Notes.

• QVR Pro Beta gromadzi dane na temat testów. Możliwe jest zgłaszanie 

własnych uwag.

• QVR Pro Beta obsługuje do 124 kanałów video podczas testów. Kanały 

są obecnie dostępne bez dodatkowych kosztów.

• Oficjalna wersja oprogramowania będzie oferowała darmowe licencje 

na kanały zgodnie ze specyfikacją danego modelu. 



DEMO
QVR PRO Beta



Demo
Aplikacje mobilne



Aplikacje mobilne

Vmobile
iOS/Android

Aplikacja mobilna do zdalnego podglądu

nagrań monitoringu (live/playback),



Aplikacje mobilne

Vcam
iOS/Android

Zamień telefon w kamerę IP



QUIZ
MONITORING



Konkurs!

Nagrodą w quizie jest 
Dahua	IPC-A12P

Wewnętrzna kamera obrotowa z Wi-Fi, dwu-kierunkowym 
audio oraz możliwością zapisu w chmurze.
• H.264
• Tryb nocny
• Rotacja w zakresie 355°
• Automatyczne śledzenie
• Detekcja ruchu 
• Dwukierunkowa komunikacja



Pytanie konkursowe

Jaka jest standardowo 
najmniejsza i największa 

liczba darmowych kanałów 
na kamery w QNAP NAS?

Dahua IPC-A12P



Już za tydzień!

17 października, godzina 10:00
Dane zawsze dostępne

Na pewno zależy Ci na tym, aby Twoje dane zawsze były dostępne. Zobacz, jak QNAP stara się w tym 
pomóc, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Pokażemy Ci, jak skonfigurować serwer VPN i skorzystać z 
chmury QNAP, ale też omówimy zaawansowane urządzenia, które stawiają na niezawodność. Ale pamiętaj, 
każde urządzenie elektryczne potrzebuje jednej, krytycznej rzeczy – zasilania.

Dlatego partnerem kolejnego odcinka warsztatów QNAP jest firma CyberPower – producent urządzeń UPS, 
które można skutecznie połączyć z QNAP i zapewnić ciągłość działania nawet w przypadku utraty zasilania!



Ankieta

Uważasz, że nasze webinaria są przydatne?

Polub nas na Facebook, wystaw nam opinię. Pomóż nam dotrzeć do kolejnych osób, którym
przyda się wiedza z naszych webinarów.

Dziękujemy!

ps. Wybranych autorów nagrodzimy
upominkami w postaci przewodów
Unitek Mobile Hybrid microUSB/Lightning



DZIĘKUJEMY
DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

lukasz.milic@fen.pl |   storage@fen.pl


