
1. Czy w QRM+ jest lub będzie możliwość monitorowania urządzeń po SNMP(np: 
switche) ? 

Obecnie nie. 

2. Czy istnieje możliwość założenia konta w qmail tak aby różni użytkownicy QNAP 
mogli oglądać zawartość tego jednego konta (np. biuro@domena) 

Qmail Agent odczytuje wiadomości z zewnętrznego serwera i jest 
dostępny dla wybranych użytkowników QNAP. Można oczywiście 
używać tylko jednego konta użytkownika. 

3. Czy obraz jest obsługiwany w 4k przez HDMI? Czy będzie upgrade do 8k ? 

Trudno odpowiedzieć obecnie na to pytanie, ponieważ nie mamy jeszcze 
takich informacji.  

4. Dlaczego w aplikacja Qmanager nie można wykonywać różnych ustawień jak 
przez logowanie www. Aplikacja zbędna. Nawet upgrade nie można zrobić 
poszczególnych aplikacji 

Qmanager to aplikacja do zdalnego monitorowania urządzęń i jej 
funkcjonalność może wydawać się ograniczona, ale robi to, co zostało 
założone. 

5. Czy są UPSy, które pozwalają na zamknięcie urządzenia, gdy pozostał okreslony 
czas pracy z baterii? Na prezentacji dostępna była tylko opcja wyłączenia po 
określonym czasie pracy z baterii. 

Niestety, jest to jedyna dostępna opcja. 

6. Pytanie: Czy planujecie utworzenie polskiej Wikipedii zawierającej wiedzę na 
temat urządzeń QNAP? Sądząc po ilości pytań na ogólnodostępnym w sieci 
forum, taka wiedza byłaby bardzo cenna. Niestety, producent nie przyłożył się do 
wbudowanego w system helpa. 

Obecnie dostępny jest zestaw samouczków na stronie qnap.com oraz 
forum polskie forum.qnap.net.pl. Oczywiście mamy też kolejne pomysły, 
ale wprowadzać możemy je po kolei. 

7. Surveillance Station nie jest dostępna w aplikacjach HD Station na moim HS-
251+, a chciałbym mieć lokalny (na TV) podgląd kamer. Czy to jest możliwe? 

Standardowo aplikacja nie jest dostępna, ale można skorzystać z 
instalatora dla modelu TS-251+ 

8. Czy topologię sieci w QRM+ mozna eksportowac do pliku .pdf lub graficznego? 

Tak, można wyeksportować do pliku PDF. 

9. Czy agenta można instalować zdalnie z QNAPA ? 

Nie, obecnie trzeba to zrobić ręcznie lub przez GPO. 

10. Czy QRM może też pobierać dane z przełączników sieciowych (via SNMP)? 

Nie, QRM pobiera dane z agentów lub przez IPMI. 

11. WQRM czy może jest jakiś monitoring zainstalowanych licencji ? 

Nie., obecna wersja nie posiada takiej funkcji. 

12. Pytanie odnosnie Qmail. Uzywałem Qmail na TS-251. Bardzo fajna aplikacja 
ale....... Qmail generował bardzo duży ruch. Skrzynka firmowa połaczona razem z 
Qmail posiada ponad 2400 wiadomości. Qmail pobrał sobie z serwera wszystkie 
wiadomości przez co wygenerował jakiś pobieranie i wykorzystał jakiś tam sobie 
transfer od mojego dostawy pocztowego (serwer linuxpl) To oczywiste. Ale 
dlaczego sprawdza codziennie wiadomości już pobrane? W sumie zurzył ponad 
10GB transferu w miesiącu na jednym koncie pocztowym poprzez czeste 
sprawdzanie tego co już pobrał Przy połaczeniu z kilkoma adresami @ wychodzi 
ładny transfer. Można to jakoś obejść? 

Problem musielibyśmy przeanalizować oddzielnie. Proszę o kontakt. 



13. A czy z Qnapa można zrobić system do streamingu po sieci programów 
odbieranych z dongla dvb-t ? 

Nie bezpośrednio, ponieważ QNAP nie obsługuje tego typu urządzeń. 
Można skorzystać z wirtualnej maszyny albo z zewnętrznych urządzeń 
pośredniczących jak IEI HDB-301R i aplikacji DJ2Live 

14. Czy QmailAgent ściąga pocztę czy tylko odczytuje? Jak radzi sobie z IMAP? Czy 
widzi kalendarze i książki adresowe? 

Pobiera kopie na QNAP. Działa z IMAP. 

15. Czy w aplikacjach do backupu np poczty mailowej czy też kontaktów jest 
możliwość przywrócenia tych danych do macierzystego urządzenia (laptopa, 
telefonu)? 

Tak, z poziomu aplikacji mobilnej. 

16. A co z serwerem poczty. W zeszłym roku jak wchodziła wersja QTS 4.x miał być 
w końcu pełnowartościowy serwer poczty dla qnap. Minął rok i nadal nic nie ma. 
QmailAgent to agent poczty. 

Dostępny jest system http://www.xeams.com/ - aplikację można pobrać z 
QNAP APP Center. 

17. Browser station nie ma problemów z flash-em? 

Flash jest obsługiwany, strony we flash ładują się bez problemu. 

18. czym jest szyfrowane połączenie w Browser Station? 

Wykorzystuje SSL. 

19. Jak dobry jest dostepny na QNAP wbudowany program antywirusowy? 

Z Clam AV korzysta między innymi Google do skanowania w Gmail. 

20. Pytanie do Browser Station, czy są plany na rozszerzenie obsługi pozostałych 
przeglądarek np. Firefox czy IE? 

Niestety nie mamy takich informacji. 

21. Qsirch przeszukuje nazwy plików czy tez zawartość (właściwości) ? - dzisiaj 
zrywa mi łączność więc nie wiem czy wszystko usłyszałem 

Wyszukuje po nazwach, a część plików również po zawartości. 

22. Czy można tagować wyszukane pliki? Nie widać na prezentacji takiej opcji 
(przynajmniej na ten moment) 

Tak. 

23. Czy macie Państwo dostęp do używanych maszyn odkupionych od swoich 
klientów? Taka giełda QNAP ( sprzedaj-kup) :) 

Nie :) 

24. Czy w qsirch można wyszukać duplikaty plików 

Bezpośrednio nie - wpisując po nazwie pokaże wszystkie pliki o takiej 
samej nazwie. 

25. Czy globalna zmiana nazwy udziału na QNAP np. o nazwie ABC i po takiej 
zmapowane na stacjach roboczych na inną nazwę np. DEF spowoduje, że 
pierwotne zmapowanie przestanie działać? 

Tak, udział rozpoznawany jest po nazwie katalogu współdzielonego. 

26. Witam:) Czy istnieje możliwość zmiany pamięci na większą niż 8GB? Czy w 
sytuacji gdy posiadałbym wersję 2GB mogę dokupić dodatkową pamięć np 16GB 
(na forach są informacje, że można i że Qnap'y tyle pamięci rozpoznają) czy nie 
wpływa to na gwarancje urządzenia? Pozdrawiam 



Można to zrobić bez utraty gwarancji, ale nie ma 100% gwarancji 
stabilności działania urządzenia. Jeśli chodzi o możliwości rozbudowy - 
w opisie każdego urządzenia dostępna jest informacja o maksymalnej 
obsługiwanej pamięci. 

27. Czy i które urządzenia Qnap obsługują deduplikację ?? 

Modele wykorzysujące system QES, a więc ES1640dc v2, TES-1885, 
TES-3085 

28. Czy qfilling zmienia układ plików w katalogach źródłowych czy robi jakieś skróty 
do oryginalnych plików ? 

Domyślnie pliki są kopiowane do nowych katalogów. Można też włączyć 
opcję usuwającą pliki z oryginalnego katalogu. 

29. Czy można dodać pamieć do urządzeń wyposażonych w 2GB ram ? 

To zależy od modelu. Informacje na temat możliwości rozbudowy 
pamięci zawsze jest dostępna na stronie każdego urządzenia na 
qnap.com. 

30. Czy to korzysta z algorytmu szukania googla czy to wewnetrzna wyszukiwarka 
??? 

Wewnętrzna wyszukiwarka wykorzystująca silin google do 
prezentowania wyników wyszukiwania. 

31. Czy jest na Qnap-a dostępna aplikacja kalendarza? 

Nie. 

32. Nie potrzebuje przypominania bibczykiem, zwłaszcza w nocy :( 

Dźwięki można wyłączyć w ustawieniach powiadomień. 

33. Swego czasu było sporo informacji o współprace QNAP z FIBARO. Czy cos z 
tego wyniknęło? Czy są jakieś rezultaty? 

Z punktu widzenia QNAP urządzenie jest gotowe do takiej współpracy. 
Teraz tak naprawdę czekamy na przygotowanie i udostępnienie aplikacji 
przez Fibaro. 

34. Drugie pytanie - jak można wyciągnąć do pliku dane mówiące który użytkownik 
ma jakie przyznane dostępy a do jakich nie ma nadanych? 

Tak, po połączeniu przez SSH i przejściu do katalogu (np. share) 
wystarczy wpisać komendę: getfacl -R . 

35. Czy można przyśpieszyć replikację uprawnień na udziale sieciowym który ma 
bardzo dużą ilość podfolderów? 

Trudno powiedzieć, czy może to być przyspieszone. Wiele zależy od 
mocy samego urządzenia i ilości pamięci RAM. 

36. Mam pytanie związane z Qsync. Mam ustawioną synchronizację na Qnapach 
podłączonych do AD, wszystko działa do chwili gdy użytkownik zmieni hasło w AD 
i wtedy przestaje działać synchronizacja a user nie zwraca uwagi na komunikat o 
błędzie, czy jest opcja aby Qsync pobierał dane logowania z powłoki windows? 

Nie, obecnie opcja jednokrotnego logowania nie jest dostępna. 

37. Czy Qnapa można wykorzystać jako serwer pocztowy z synchronizacją kont AD? 

Nie bezpośrednio. Można skorzystać z zewnątrznych systemów lub maszyn 
wirtualnych. 

 


