Q&A z VIII sesji

cyklu Wakacyjnych Warsztatów Synology 2
„Synology Welcome DSM 7.0 – nowy system, nowe możliwości”
•

Jak działa weryfikacja 2 etapowa w przypadku współpracy z Active Directory?
Sprawdzimy taki scenariusz przy wypuszczeniu finalnej wersji DSM 7.0.

•

Widzę, że nie ma jeszcze pełnego spolszczenia?
Tłumaczenie jest w trakcie ciągle, wersja prezentowana to tylko preview więc, nawet nie beta.

•

Czy wszystkie urządzenia z systemem DS2411+ otrzymają aktualizacje do DSM 7.0?
Na tą chwilę nie ma jeszcze finalnej listy wspieranych urządzen, natomiast DSM 6.xx ma status
LTS, czyli Long Time Support, więc będzie jeszcze długo po premierze DSM 7.0 wspierany.

•

Czy wszystkie urządzenia z systemem DSM 6.2 otrzymają aktualizacje do DSM 7.0?
Lista urządzeń nie jest jeszcze finalna.

•

fajnie jakby do tego active insight dalo sie podlaczyc urzadzenia sieciowe tak zeby miec jeden
centralny punkt zarzadzania calym sprzetem od Synology
Tutaj na razie dotyczy to tylko DSM, urządzenia sieciowe Synology są na systemie SRM.

•

Active Insight będzie tylko do niektórych modeli Synology czy do wszystkich?
Nie mamy jeszcze szczegółowych informacji na ten temat. Podejrzewamy jednak, że dla
wszystkich

•

Mówiliście o wypisywaniu pomysłów, które może synology kiedyś doda do swoich pakietów.
Pakiet MailPlus - bardzo brakuje mi opcji zaplanowanego wysyłania maili. Synology planuje taki
dodatek?
Zapraszamy do zgłoszenia takiego zapotrzebowania:
https://www.synology.com/en-global/form/inquiry/feature

•

Active Insight - Czy nie da się dać kilku osobom dostępu do tego panelu? Konto Synology
zazwyczaj jest jedno a w firmie opiekunów urządzenia zazwyczaj jest kilku
Dane są w chmurze C2 i są szyfrowane.

•

czy dane z folderów c2 hybrydowego są jakoś buforowane na lokalnym NAS?
Tak

•

Gdzie są fizycznie zlokalizowane serwery C2 Hybrid Share?
Synology C2 na tą chwilę jest w 2 miejscach, centrum danych w Europie Frankfurt oraz w USA –
Seatle. Planowane są kolejne.

•

duzo chmury ... widac odejscie od offline do online zgodnie z trendami
Promujemy chmurę hybrydową. Chmura publiczna jest świetnym uzupełnieniem chmury
prywatnej.

•

Kiedy dsm 7.0 będzie dostępny dla urządzeń?
Od 01.09 planowana jest publiczna wersja preview (dla osób które się zarejestrowały w lutym)
natomiast beta też powinna do konca roku się pojawic. Wersja finalna, jak będzie gotowa.

•

Czy w synology photos jest dostępny widok mapy?
Nie

•

Czy jest gdzieś (np. w pdf) pełna instrukcja migracji ustawień i danych z jednego NAS na drugi?
Kupiłem DS220+ i chciałbym w prosty sposób przenieść użytkowników, ustawienia serwera i
dane ze starego Synology NAS na nowy sprzęt
Jest asystent migracji.
https://www.synology.com/plpl/knowledgebase/DSM/help/MigrationAssistant/migrationassistant
Można też zrobić kopię konfiguracji i zaimportować.

•

Czy lepiej używać wbudowanych (w system) aplikacji do udostępniania multimediów np. Audio
Station, Video Station, Foto Station, czy lepiej zainstalować Plex Server do tych zadań i na nim
pracować?
Wszystko zależy od potrzeb. Aplikacje od Synology są bezpłatne, Plex jest naprawdę dobrą
aplikacją, ma jednak swoje ograniczenia w wersji darmowej.

•

Dzień dobry! Czy można zostać testerem nowej wersji DSM przed jej oficjalną premierą?
Na tą chwilę rejestracja do wersji preview jest zamknięta (ponad 6500 osób). Jeśli się to zmieni,
będziemy informować.

•

Photos - krok w dobrym kierunku. Nie mogę zrozumieć dlaczego w DSM istnieją dwie aplikacje
do obsługi zdjęć.
Miały inną grupę docelową. Moments – osoby prywatne. Photo Station – fotograf zawodowy.

•

Synology Photos - chrome cast / air play - czy udostępniane zdjęcia, filmy muszą uprzednio
zostać pobrane na urządzenie mobilne? Czy serwer syno, na którym znajdują się zdjęcia, musi
być w tej samej sieci co 'telewizor'?
Zdjęcia muszą być dostępne w aplikacji Synology Photos, streaming AirPlay i Chromecast działa
w sieci lokalnej, na takiej samej zasadzie jak z innych urządzeń.

•

Jakie zmiany objęły Synology Drive w wersji 7.0?
Drive ma osobne wersjonowanie i funkcjonalności są podobne w obu systemach.
W wersji 3.3 będą dodatkowe funkcje zabezpieczeń i ustawień uprawnień.

•

Czy model 1517+ też uzyska DSM7
Finalna lista urządzeń nie jest jeszcze opublikowana, ale ogromna większość urządzeń
wyprodukowanych po 2014 dostanie aktualizacje.

•

czy aktualizacja z systemu DSM 6.2 na DSM 7.0 odbędzie się bez utraty danych na NAS?
Tak

•

Czy można powiązać kilka kont z jednym smartfonem i logować się np. jako admin i jako
normalny user?
Jak będziemy bliżej premiery finalnej wersji to postaramy się sprawdzić taki scenariusz

•

Czy po przejściu na DSM 7.0 wszystkie ustawienia i aplikacje ze starszej wersji systemu zostaną
przeniesione?
Jeśli wszystkie zainstalowane aplikacje będą wspierane w wersji DSM 7.0 to tak.
Część aplikacji zewnętrznych dostawców nie będzie wspierana.

•

Czy wiadomo jak będzie wyglądała weryfikacja dwuelementowa dla kont LDAP?
Na ta chwilę nie mamy takich informacji. Ta opcję będziemy mogli zweryfikować po pojawieniu
się finalnej wersji.

•

czy można inną aplikację OTP powiązać?
Obecnie będzie już wsparcie tylko dla Synology Secure SignIn

•

Czy jest jakaś możliwość ustawienia innego logowania z LAN, np. tylko hasłem a innego z
zewnątrz np. dwuetapowa?
Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości

•

Panie Macieju. Zaobserwowałem, że prezentowany system na ds718+ posiada ponad 6gb ramy.
Oryginalnie posiadają 2gb. Czym to jest spowodowane? Dzięki temu system działa "płynnie"?
System DSM 7 działa płynnie również na najmniejszych modelach np.: DS120j. Kwestia ilości
uruchomionych usług na raz.

•

Ostatnio próbowałem do beta testów się podłączyć ale nie szło, czy ktoś mógł by mi poradzić co
zrobić?
Rejestracja do DSM7.0 preview jest zamknięta. Wersja Beta powinna się do końca roku też
jeszcze pojawić z szerszym dostępem dla użytkowników.

•

Active Insight - będzie istniała możliwość magazynowania statystyk (tylko) lokalnie czy całość
opiera się na chmurze syno?
Statystyki będą przechowywane w chmurze, w zależności od planu subskrypcyjnego za różny
okres.
Będzie też podstawowa wersja bezpłatna.

•

Czy system automatycznie odinstaluje stare aplikacje zainstaluje nową i zdjęcia nie ucierpią
przy zmianie systemu?
Tak, będzie możliwa migracja z Moments i PhotoStation do Synology Photos.

•

Używam photostation i mam ok 100 tys zdjęć
Będzie można je zmigrować do Photos. Kilka funkcji nie będzie wspieranych np.: oznaczenia na
zdjęciach i komentarze.

•

A czy w nowej aplikacji do zdjec bede musial to wszystko indeksowac, czy zostanie
wykorzystane to co zrobilo photostation? Wcześniej proces indeksowania trwał ok tygodnia
Do sprawdzenia.

•

czy aplikaja moments też będzie zmieniona?
Tak, nie będzie jej. Photo Station + Moments = Synology Photos
Część funkcjonalności nie będzie wspierana np.: wykrywanie tematów/obiektów, komentarze,

•

Czy dla synology photos jest możliwe korzystanie tylko z folderu w homie? czy można
dodać "współdzieloną bibliotekę jak jest to obecnie w moements?
Obie biblioteki można używać, prywatne i współdzieloną.

•

pytanie do Synology - czy/kiedy aplikacja Photos będzie miała automatyczne generowanie
odnośnika do map (google?) na podstawie tagów EXIF (dł i szer z GPS)
Na tą chwilę brak – do zgłoszenia jako feature request.

•

jest jakaś informacja, kiedy DSM 7 będzie dostępny dla Kowalskiego
Jak będzie gotowy.

•

Czy poprawiono synchronizacje zdjęć ze samrtfonu na NAS-a?
Prosimy o więcej informacji na storage@fen.pl w czym dokładnie jest obecnie problem.

•

Czy będzie można w końcu wyłączyć Universal Search
Usługę indeksowania można wyłączyć, także w DSM6.

