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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 (28.09)

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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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!!!



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.



Zaczynamy!
QVPN



VPN na QNAP
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VPN na QNAP

QVPN

• aplikacja dostępna w App Center

• Obsługa PPTP/OpenVPN/L2TP/Ipsec

• Konfiguracja Klient/Server VPN

• Zarządzanie użytkownikami



QVPN

Serwer VPN
Możliwość połączenia do sieci z dowolnego miejsca

Osobna konfiguracja dla każdego protokołu

Zarządzanie połączeniami i kontami

Połączenia client-to-site i site-to-site



QVPN

Klient VPN
• Możliwość połączenia różnych lokalizacji firmy za pośrednictwem QNAP

• Połącznie QNAP-QNAP lub QNAP-serwer VPN

• Obsługa wielu połączeń

• Jednoczesna praca jako klient

i serwer VPN



Serwer proxy

• Kontrola połączeń
• Buforowanie dostępu do 

Internetu
• Pamięć podręczna
• Kontrola treści
• Logowanie zdarzeń
• Antywirus



Serwer proxy



myQNAPcloud
Twoja własna chmura



myQNAPcloud

• Prywatna chmura w oparciu o QNAP i portal producenta

• Dostęp do danych i konfiguracji przez Internet

• Zarządzanie różnymi urządzeniami

• Brak potrzeby stałego adresu IP

• Dostęp poprzez adres: własna-nazwa.myqnapcloud.com

• Działa jako DDNS

• CloudLink



myQNAPcloud

• Portal on-line dostępny za pomocą unikalnego QID (QNAP ID)

• Możliwość udostępniania danych

• Dodatkowe zabezpieczenie za pomocą SSL

• Współpraca z serwerem VPN w urządzeniu.

• Dostęp do danych na QNAP przez aplikacje mobilne

• Udostępnianie usług



Qsync
Jeszcze więcej chmury



Qsync

• Łatwa synchronizacja pomiędzy urządzeniami

• Dostęp do synchronizowanych danych przez aplikacje mobilne

• Możliwość usuwania danych z urządzeń bez usunięcia z QNAP

• Kopia synchronizowanych danych na QNAP

• Wersjonowanie synchronizowanych plików

• Udostępnianie folderów grupom użytkowników

• Zdalne usuwanie danych z urządzeń



QNAP zawsze dostępny
Konfiguracja UPS



CyberPower

Energooszczędne systemy zasilania awaryjnego

Pełna współpraca z QNAP!
Połączenie USB/LAN

Lista kompatybilności dostępna dla każdego urządzenia

Ciekawostka: ubezpieczenie podłączonego sprzętu do 100 000 EUR



CyberPower

Energooszczędne systemy zasilania awaryjnego

• Szeroka oferta rozwiązań tower i rack

• Oszczędność energii 75%

• Niskie TCO

• Filtry przeciwzakłóceniowe

• Dodatkowe oprogramowanie do zarządzania

• W większych modelach - możliwość podłączenia 

dodatkowych modułów bateryjnych

• Szeroka lista certyfikatów



CyberPower

Energooszczędne systemy zasilania awaryjnego

Backup UPS Systems
• DX/DL (650/850VA)
• BU series (600 VA)
• Value SOHO(650/ 1000 VA)
• BR series (700/1000/1200 VA)
• Value series (1200 - 2200 VA)
• CP PFC (900/1300/1500 VA )



CyberPower

Karta zdalnego zarządzania

Moduł monitoringu środowiska

Listwy przeciwprzepięciowe

PDU

RMCARD	205/305

Envirosensor
monitoring	temperatury	i	
wilgotności	powietrza



DEMO
Konfiguracja UPS



QUIZ

QNAP



Konkurs!

Nagrodą w quizie jest
Listwa CyberPower SB0801PRG-B-FR (Surge Buster™)

Kluczowe	korzyści
• Konstrukcja	chroniąca	urządzenie
• Filtr	szumów
• Ochrona	przed	przeciążeniem
• Ochrona	komputera
• Najlepsza	w	swojej	klasie	konstrukcja	odporna	na	kurz

+	3x	powerbank 2200mA	CPBC2200BCJ



Pytanie konkursowe

Czym jest tryb 
automatycznej ochrony
w konfiguracji UPS dla 

QNAP?



Już za tydzień!

24 października, godzina 10:00
QTS 4.3 MA MOC!

A	wiesz	dlaczego?	Bo	pozwala	na	jeszcze	więcej,	niż	poprzednia	wersja	systemu.	Kończąc	nasze	warsztaty,	
chcielibyśmy	pokazać	Ci,	jakie	ciekawe	nowości	pojawiły	się	w	tym	systemie.	Korzystasz	z	multimediów?	
Świetnie,	teraz	możesz	więcej!	Chciałbyś	rozpocząć	przygodę	z	Internetem	Rzeczy?	QNAP	w	tym	pomoże?	A	
może	często	podróżujesz	i	chciałbyś	zawsze	bezpiecznie	przeglądać	Internet	i	korzystać	z	poczty?	Żaden	
problem	– Twój	NAS	też	może	się	przydać!

Ostatni odcinek cyklu!



DZIĘKUJEMY
DO ZOBACZENIA ZA TYDZIEŃ!

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


