Q&A z 8 Lekcji
Powrót do Szkoły QNAP – 2 klasa

Temat: QNAP po godzinach.
Jaka jest możliwość obejrzenia ponownie jednego z poprzednich odcinków?

Materiały ze wszystkich spotkań będą rozsyłane w komunikacji po webinarze na adresy podane przy
rejestracji. Oprócz tego pojawi się zbiorcze zestawienie na stronach:
https://makeittogether.pl
https://event.fen.pl

Czy multimedia console mogę odinstalować - mam "najsłabszego" Qnapa + nie planuję używać do
multimediów

Z tego co widzę nie ma możliwości odinstalowania czy zatrzymania Multimedia Console, nie musi Pan
jednak instalować aplikacji wchodzących w skład, to powinno pozwolić zmniejszyć obciążenie
urządzenia.
Kiedy będą i w jakiej formie rozsyłane certyfikaty ze szkolenia?

Certyfikaty będą rozsyłane w formacie PDF. Ze względu na częściowe braki w informacjach podanych
przy rejestracji nasz zespół marketingu przygotuje formularz pozwalający doprecyzować dane
umieszczane na certyfikatach i roześle prośbę o uzupełnienie danych do osób kwalifikujących się do
otrzymania certyfikatu.
A o monitoringu na QNAP będzie mowa? QVR PRO, Surveillance Station

Poproszę o kontakt na lukasz.naumowicz@fen.pl podeślę link
do nagrania webinaru przygotowanego przez firmę QNAP, czekam na jego udostępnienie dlatego nie
umieszczam bezpośrednio w odpowiedzi.
Czy można mieć backup maili a usunąć je na serwerze pocztowym ?

Tak, po usunięciu wiadomości na serwerze nie będzie jej w skrzynce odebrane, będzie jednak po
przełączeniu się na widok kopii zapasowych(o ile wiadomość zdążyła zostać pobrana przed jej
usunięciem).
Dlaczego QTS hero jest taki fajny? Jak się na to zapisać?

Ten webinar był nagrywany jakiś czas temu, rejestracja została już jednak zakończona bo mamy
nowszy cykl: https://event.fen.pl/quts-hero-w-praktyce/

Tworzenie folderów na Pulpicie i umieszczanie tam skrótów aplikacji jest możliwe na każdym
QTS? Tzn Chodzi o przeciąganie aplikacji do konkretnego folderu na Pulpicie ? Chyba nie każda wersja
QTS ma taką możliwość?

Nie kojarzę QTS który nie ma takiej funkcjonalności, ale nie wykluczam , że nie było jej w starszych
wersjach, ale to musiałoby być dobre kilka lat wstecz.
Czy można współdzielić kontakt dla klientów poczty w szczególności thunderbird?

Poproszę o kontakt w celu doprecyzowania pytania, do synchronizacji kontaktów mamy
aplikację Qcontactz do poczty Qmail Agent, nie bardzo wiem w którym scenariuszu i do czego miałby
być wykorzystany Thunderbird.
Czy to może działać jak WEBDav ? do współdzielenia kalendarzy ?

Nie Qcal Agent jest jedynie agregatorem.
Czy QmailAgent działa z kontami na home.pl/nazwa.pl itp.?

Jest możliwość oprócz predefiniowanych dostawców dopięcia serwerów pocztowych po protokole
IMAP.
Jeśli jest konto z logowanie 2 składnikowe ?

To zależy jeżeli pytanie dotyczy konta pocztowego z logowaniem dwu składnikowym ale na poziomie
platformy pozwoli się na logowanie mniej zaufanych aplikacji bez logowania dwuskładnikowego(w
ramach wyjątków) to powinno się udać wykorzystać Qmail Agent, jeżeli nie ma takiej opcji po stronie
serwera to nie znalazłem możliwości dopięcia konta do Qmail Agent.
Ile maksymalnie kont można obsłużyć?

Wg informacji od producenta nie ma limitu, będzie to jednak uwarunkowane obciążeniem jakie
aplikacja generuje dla serwera.
Witam, czy przez QmailAgent można wysyłać e-maile szyfrowane kluczem? Np PGP...

Nie ma takiej możliwości.
Czy maile są fizycznie ściągane na serwer ?

Tak wiadomości są fizycznie ściągane w celu zrobienia kopii zapasowej.
Czy istnieje możliwość podpięcia Qcontactz jako książkę dla programu pocztowego?

Qcontatz oferuje integracje z wykorzystaniem API np. do systemu CRM/ERP, nie widzę
jednak sposobu podłączenia go do klienta pocztowego.

Czy jest możliwe aby administrator lub inny upoważniony użytkownik miał podgląd na konta e-mail
innych użytkowników ?

Przychodzi mi do głowy tylko podgląd już zbackupowanych wiadomości(pliki eml) lub wyszukiwanie z
wykorzystaniem wyszukiwarki na poziomie QNAP na koncie z dostępem do katalogów użytkownika.
Na poziomie aplikacji nie znalazłem funkcji nadawania/delegowania uprawnień do innych skrzynek.
Czy można zaimportować do QAgenta pocztę z plików PST lub Thunderbird ? Bardziej zależy mi na
imporcie e-maili do jednego rozwiązania QNAP z innych klientów pocztowych.

Nie znalazłem takiej możliwości.
Czy można przełączyć na język polski?

Tak, zarówno aplikacja Qcontactz jak i Qmail Agent obsługują język polski.
Czy QcalAgent można wykorzystać do synchronizacji kalendarzy pomiędzy usługami gmail i Outlook?

Jeszcze chciałbym rozwinąć pytanie o możliwość synchronizacji kalendarzy na usłudze gmail z
kalendarzem z outlookiem zainstalowanym na lokalnej maszynie.
Qcal Agent nie służy do migracji wydarzeń pomiędzy zewnętrznymi kalendarzami ale do agregacji
różnych kalendarzy i ich wydarzeń w jednym miejscu.
Czy baza qsirch jest wspólna z qumagie? Czy też bazuje na AI ?

Pytanie zostało skierowane do producenta, do czasu publikacji odpowiedzi nie otrzymaliśmy
informacji, poproszę o kontakt na helpdesk@fen.pl
Obecnie mam spięte 2 nasy przez vpn, vpn jest na routerach
ustawiony, jeśli polaczenie vpn przerwie się z jakichś przyczyn to synchronizacja na NASach nie działa.
I teraz: mam ustawione powiadomienie poczta o bledach HBS i w przypadku braku polaczenia mam
takiego maila co minutę, po nocy mam taki spam w skrzynce mailowej ze się odechciewa włączać
takie powiadomienia. Jest jakieś logiczne rozwiązanie? Albo spowodować ze funkcja ustawienia limitu
mail będzie zaimplementowania

Jest możliwość ograniczenia czasowego wysyłania takich alertów, żeby nie wychodziły np. w nocy,
dodatkowo proponowałbym stworzenie dedykowanej skrzynki/folderu na odbieranie takich alertów,
wtedy nie będzie trzeba ich filtrować z innych wiadomości. Przy tworzeniu reguły powiadomień jest
też możliwość określenia aby powiadomienie wystąpiło po określonej ilości alertów w dzienniku.
Jak można się najskuteczniej zabezpieczyć przed wykradzeniem prywatnych zdjęć z QNAPa przez
hackerów?

Polecam nagranie z sesji drugiej, była poświęcona bezpieczeństwu. Jeżeli nie musi Pan udostępniać
zdjęć na zewnątrz to najbezpieczniej będzie nie przekierowywać portów na urządzenie, ewentualnie
skorzystać z VPN, w dalszej kolejności białych list (dozwolone adresy IP), ochrony przed
atakami brute force, wyłączenia zbędnych usług.

A czy qsirch mógłby mi posegregować dane
i powrzucać wszystkie zdjęcia z różnych katalogów i przenieść je do jednego przeszukując wszystkie
dane z nasa?

Qsirch nie, ale Qfiling tak.
Czy w nadawaniu nazw można jest dostępne tworzenie nazw na bazie jakiś parametrów odczytanych
? Czyli jakieś zmienne które możemy wstawić do "nazwy"

Jest możliwość zamiany określonej frazy wyszukanej w nazwie. Jest też możliwość wstawiania
dodatkowych zmiennych. Zachęcam do testów aplikacji pod kątem konkretnych rodzajów plików. W
razie potrzeby możemy udostępnić urządzenie na testy, proszę w takim wypadku o kontakt na
qnap@fen.pl
Czy nadawanie indeksu może mieć zera wiodące - aby było powiedzmy plik0001 zamiast plik1

Po wprowadzeniu dodatkowych zer wiodących są usuwane gdy zadanie jest wykonywane.
W jaki sposób backupować bazę danych rozpoznanych i opisanych osób ?

Nie ma takiej opcji, jest jednak możliwość eksportu ustawień albumów i tagów z aplikacji Qmagie.
Czy można otagować wszystkie zdjęcia z danego katalogu tak żeby były informacje zapisane w
zdjęciu, a nie tylko w aplikacji?

Tagi zapisywane są w bazie danych, nie znalazłem sposobu na otagowanie zdjęć poza bazą.
Czy wykonanie reindeksacji plików na QNAP powoduje problemy z Albumami oraz rozpoznanymi i
opisanymi osobami ?

Według informacji z interfejsu urządzenia, reindeksacja powoduje przywrócenie bazy do ustawień
domyślnych, dotczy to albumów, miniatur ale również tagów.
Jak można tworzyć nowe foldery na pulpicie, bo nie mogę tego odnaleźć?

Należy "chwycić" ikonę aplikacji i przenieść ją nad inną ikonę aplikacji, wtedy powstanie folder
któremu możemy zmienić nazwę.
Czy można ustawić automatyczne uruchamianie wyjścia HDMI dla konkretnej maszyny
z Virtualization Station?

Maszynę należy przypisać do QVM, wtedy w HD Station będzie skrót do wyświetlenia obrazu z niej na
wyjściu HDMI: https://www.qnap.com/en-uk/how-to/tutorial/article/how-to-use-virtualizationstation-3/
Jeśli chodzi o QuFirewall, to czy wiadomo coś jak działa blokowanie po GeoLokalizacji. Z tego co
wiem, adresu IP migrują "pomiędzy państwami". Nie pamiętam strony gdzie można było sprawdzić
przypisanie IP do Państwa. Czy QuFirewall aktualizuje na bieżąco adresy IP dla lokalizacji?

QuFirewall korzysta z danych dostarczanych przez https://www.maxmind.com/en/home

Jakie są zaplanowane następne webinaria na które można się zapisać?

Aktualnie prowadzimy cykl webinarów poświęconych technologii UPS CyberPower:
https://event.fen.pl/poranki-cyberpower-2 w najbliższym czasie na stronie rejestracyjnej pojawi się
też możliwość rejestracji na webinar poświęcony rozwiązaniu Nakivo Backup&Replication, wg nas
jednemu z najszybciej rozwijających się rozwiązań do backupu klasy Enterprise, będziemy rozsyłać
zaproszenia również drogą mailową.
Prosze o powtórzenie nazwy kodeka do transkodowania video

Aby korzystać z transkodowania wymagane jest zainstalowanie aplikacji Cayin MediaSign. Dostępna
jest w dwóch wariantach podstawowym(licencja bezpłatna ale również wymagająca aktywacji) i
rozszerzonym (do zakupienia na software.qnap.com). Wersja rozszerzona obsługuje więcej kodeków
wideo w tym HEVC(H.265), szczegóły tutaj: https://software.qnap.com/cayin-mediasign-player.html

