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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!
Dodatkowe funkcje



Qsirch

• Proste i szybkie wyszukiwanie plików
• Kategorie wyświetlania plików
• Łatwe udostępnianie znalezionych plików
• Wyszukiwanie podczas wpisywania
• Zaawansowane parametry wyszukiwania
• Obsługa ponad 6000 typów plików
• Filtry i tagi
• Podgląd miniatur lub lista
• Wyszukiwanie w mailach i kontaktach
• Historia wyszukiwania



Qsirch

Qsirch Helper — rozszerzenie do przeglądarek Chrome™ i Filefox®
Umożliwia wyszukiwanie plików na serwerze NAS 
podczas korzystania z wyszukiwarki Google Search.

Aplikacja mobilna
dla iOS (od v.9) i Android (od v.4.4)

Uwaga
Qsirch wymaga QTS 4.3 i min. 2GB RAM 
(zalecane 4GB).



Qsirch



Qfiling

Automatyczna organizacja plików
Kategoryzacja i archiwizacja plików
Harmonogram przetwarzanie
Elastyczne przesyłanie danych (w tym do USB)

Qsirch do działania wymaga Qfile
(QTS 4.3, 2GB RAM, zalecane 4GB)



DEMO
Qsirch/Qfiling



HybridDesk Station

• Funkcja dostępna w Panelu Sterowania
• Sterowanie wyświetlaczem pod HDMI
• Zestaw aplikacji dla zewnętrznego ekranu
• Ustawienia rozdzielczości ekranu
• Pulpit QTS
• Pulpity maszyn wirtualnych
• Surveillance Station / QVR



HybridDesk Station



Browser Station

• Zaszyfrowany dostęp zdalny oraz ruch sieciowy
• Usuwa ograniczenia geograficzne i odblokowuje witryny internetowe
• Pobieranie plików bezpośrednio na serwer NAS
• Intuicyjny interfejs zarządzania
• Obsługuje Qfinder

Uwaga: Aplikacja Browser Station 
obecnie obsługuje tylko Google Chrome™

Do działania wymagane są 4GB RAM



QmailAgent

• Ochrona poczty i prywatności
• Powiadomienia Push
• Zarządzanie kontami e-mail
• Pisanie, czytanie i porządkowanie wiadomości
• Obsługa załączników bezpośrednio z NAS
• Przełączanie między kontami
• Backup wiadomości na QNAP
• Szybkie wyszukiwanie



Qcontactz

• Quantum Contacts Manager

• Bezpieczne przechowywanie kontaktów
• Import kontaktów z zewnętrznych kont
• Obsługa CSV i vCard 3.0
• Integracja z QmailAgent
• Scalanie/grupowanie/backup

• Aplikacja mobilna



DEMO
Browser Station/Qmail/Qcontactz



Więcej
Jeszcze więcej aplikacji



QIoT Suite Lite

• Prywatna chmura IoT
• Kreator szybkiej konfiguracji
• Obsługa Raspberry Pi, Arduino Yun, Intel Edison
• Projektowanie graficzne: Node-RED
• Edytowalny pulpit nawigacyjny



Cinema28

• Centralne zarządzanie odtwarzaniem
• Obsługa HDMI Audio, Line Out, USB DAC, Bluetooth,

AirPlay, DLNA, Chromecast, HDMI HD Player
• Niezależny streaming do każdego odbiornika



Wireless APstation

• QNAP jako Access Point
• punkt dostępu bezprzewodowego na architekturze x86
• Bezpośrednie bezprzewodowe połączenie z serwerem NAS
• Skalowalny punkt dostępu — dodawanie kolejnych punktów dostępu przy użyciu kart rozszerzeń
• Konfigurowanie osobnych interfejsów połączenia bezprzewodowego (np. IoT/VM/kontener) 

w razie potrzeb
• Optymalizacja sieci poprzez ”shunting“ ruchu



Qbutton

• Zaawansowane funkcje pilota RM-IR004
• Wymagane HDstation
• Sterowanie odtwarzaniem muzyki
• Zarządzanie podglądem monitoringu
• Sterowanie zasilaniem urządzenia



Narzędzia
Dla adminów



QRM+

• Większa kontrola nad serwerami o znaczeniu krytycznym. 
• Wykrywanie, reagowanie, monitorowanie i zarzadzanie zasobami sieciowymi przy użyciu jednej 

platformy. 
• Centralna, oparta na sieci Web platforma zarzadzania. 
• Obsługuje kontrolę opartą na agencie (QRMAgent) i realizowaną 

bez agenta (IPMI) oraz IPMI 2.0.
• Śledzenie ważnych parametrów systemów 
• Generowanie raportów pomagających w analizowaniu 

wydajności zasobów sieciowych. 
• Obsługa wielu platform (w tym Windows® i Linux®), 

prosta i szybka konfiguracja oraz konserwacja przy użyciu agenta QRMAgent



QUIZ

QNAP



TS-253B

Koniec cyklu webinariów to możliwość zdobycia 
QNAP TS-253B-4G

Wymóg – obecność na 7 warsztatach.

Osoby, które uczestniczyły na 7 webinariach otrzymają mailowo zestaw 6 pytań od 
Producenta. Najlepsza odpowiedź wygrywa. Uwaga: w przypadku większej liczby 

100% odpowiedzi, będzie decydowała godzina wysłania maila.

Jutro o godzinie 10:00 wyślemy pytania!



DZIĘKUJEMY

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


