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W cenie WYBRANEGO urządzenia - nie WSZYSTKICH...
Aktualna lista modeli dostępna pod linkiem: https://www.synology.com/plpl/dsm/packages/ActiveBackup
Czy wiadomo dlaczego BTRFS nie jest dostępny dla DS214 Play?
Minimalne wymagania do obsługi Btrfs to procesor 64bitowy i co najmniej 2GB RAM
Czy z backup for Office365 może odzyskać wiadomość\skrzynkę bez przywracania jej do
office 365? czy z poziomu backupu można przejrzeć skrzynkę w poszukiwaniu maila?
Wiadomość można odzyskać, przejrzeć skrzynkę też można. Można
wyeksportować poszczególne wiadomości w formacie EML. Nie można na tą chwilę zrobić
eksportu całej skrzynki. Można przywrócić na innego użytkownika. Więcej informacji tutaj:
https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/help/ActiveBackupOffice365/activebackup_office365portal
Backup for Office 365 - jest jakieś ograniczenie co do ilości skrzynek lub inne? DS 218+
Active Backup for Office 365 to bezpłatna aplikacja dodatkowa dostarczana wraz z serwerem
Synology NAS stworzona po to, aby tworzyć kopie zapasowe nieograniczonej liczby kont
użytkowników, o ile pozwala na to pojemność pamięci masowej
Nie ma limitu co do maksymalnej liczby kont. Jeśli jednak liczba kont przekracza 500, zalecamy
skontaktowanie się z działem sprzedaży.
Kolejne pytanie kiedy będzie oficjalnie dostępna aplikacja "Contacts"?
Na tą chwilę planowana wersja stabilna jest na Q3/Q4, może oczywiście ulec zmianie.
Czy plany wprowadzenia funkcjonalności "pobieranie na żądanie" dla MacOS dla Drive?
Tak, będzie taka funkcjonalność. Jest planowana na ten rok.
Czy w przypadku używania Synology Drive istnieje opcja wyłączenia możliwości
ściągnięcia aplikacji klienta? (tak aby wykorzystywana była jedynie przeglądarka, a nie
klient w postaci aplikacji zainstalowanej na komputerze)

Na tą chwilę nie ma opcji wyłączenia obsługi klienta, poza tym jest on dostępny na naszej
stronie do ściągnięcia.
Tak sobie słucham, na temat ABB i chciałbym zapytać jak to się ma do innych rozwiązań
np. NAKIVO dla Hyper-V/Vmware? Czy faktycznie dobrze zrozumiałem, że ta aplikacja w
systemie Synology jest w cenie urządzenia bez dodatkowych licencji i ograniczeń?
Active Backup for Business nie wymaga kupowania, żadnych licencji i nie ma ograniczeń.
Jak jest zabezpieczana synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami Synology
realizowana poprzez Internet ? VPN?
Wszystko zależy jakiego protokołu się używa. Można cały ruch zabezpieczyć w sieci VPN.
Można też korzystać z transmisji bez VPN i ssl. Zabezpieczenia są zależne od aplikacji i
wybranego protokołu.
Czy istnieje możliwość dokonywania kopii z chmury firmy Apple (icloud)?
Na tą chwilę Apple nie udostępnia żadnego API, które by na to zezwalało, jeśli się takie pojawi,
taka opcja najpewniej będzie dodana.
Pytanie o integrację MailPlus a Drive, kiedy usługi są zainstalowane na dwóch rożnych
serwerach nie działa funkcja udostępniania plików z usługi Drive kiedy wysyłam
wiadomość przez MailPlus

Na tą chwilę działa to tylko jeśli serwer pocztowy działa na tym samym urządzeniu co serwer
Drive.
Być może to pytanie zbyt szczegółowe lub temat będzie poruszany w innym webinarze
(jeśli tak, to proszę o info w którym). Pytanie dotyczy Moments (będący jak rozumiem
częścią pakietu Drive) i Photo Station - czy da się ustawić, aby obydwa programy
korzystały ze wspólnego katalogu ze zdjęciami?
Pakiety Drive, Moments, Photo Station są niezależne. Między Moments, Drive, jest po prostu
lepsza integracja. Pakiet Photo Station i Moments korzystają z tej samej biblioteki udostępnionej
(czyli folder /photos). Momens jednak domyślnie przechowuje zdjęcia w prywatnej bibliotece w
folderze domowym użytkownika. Można z poziomu Momens udostępniać zdjęcia do biblioteki
udostępnionej. Z poziomu Moments też są dostępne zdjęcia z folderu /photos. Opcję trzeba
włączyć w obu pakietach.
Synology Chat - czy są też rozmowy wideo ?
Na teraz możliwe jest jedynie uruchomienie videokonferencji używając platform innych
dostawców. Aby uruchomić aplikację do wideokonferencji innych firm:
Wprowadź frazę /jitsi lub /jumpchat w polu tekstowym dowolnego kanału lub rozmowy, aby
rozpocząć wideokonferencję w dowolnej z tych trzech aplikacji. System wyśle adres
wideokonferencji do kanału lub rozmowy aplikacji Chat.
Członkowie kanału lub rozmowy mogą dołączyć do wideokonferencji, klikając ten adres.
Mam prośba o informację jakie modele obsługują paczki NAKIVO B&R ?
Proszę spojrzeć na modele podane w linku: https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/NBR
Czy w modelu RT2600ac można oprócz dwóch własnych sieci 5 i 2,4GHz stworzyć sieć
gościnną, odizolowaną od sieci domowej? Pozdrawiam
Istnieje taka możliwość. Tutaj szczegółowe instrukcje, pokazujące krok po kroku w jaki sposób
skonfigurować taką sieć: https://www.synology.com/plpl/knowledgebase/SRM/help/SRM/RouterApp/wireless_guestnetwork
Czy macierze All-Flash posiadają fizyczny kontroler raid?
Wszystkie urządzenia Synology korzystają z programowej funkcji RAID systemu DSM / DSM
UC.
Proszę o informację na temat różnic produktów ARM i x86
Urządzenia na architekturze ARM nie obsługują niektórych aplikacji biznesowych np: Synology
Directory Server czy Active Backup Suite.

