•

Czemu nie działała poczta podczas demo?

Na pierwszy ogień nasza mała wpadka. Zapomniałem o przekierowaniu portów dla IMAP –
my bad...
Po skonfigurowaniu konta SMTP w aplikacji MailPlus, maile wychodzące i tak wychodzą z
serwera źródłowego (Gmail). Żeby jednak doszły do naszego konta pocztowego Synology,
to musi być ustawione przekierowanie portu dla IMAP.
•

Krzysztof

PRIVATE

jak wyglada mozliwosc wspoldzielenia kalendarza i kontaktow w organizacji vs exchange?

Możemy oczywiście doinstalować Kalendarz i mieć go dostępnego z poziomu MailPlus:

Kontakty również są widoczne automatycznie, np. przy wydarzeniach w kalendarzu możemy
dodać innych uczestników:

•

Bartłomiej

PRIVATE

appka do mobilnej poczty i czy synchronizuje kontakty i mozliwosc zamieszczania załacznikow z
serwera NAS

Kontakty z NAS czy z telefonu? Można nadać aplikacji uprawnienia na dostęp do kontaktów.
Co do plików to możemy załączać pliki lokalne z telefonu, przez aplikację mobilną Synology
MailPlus nie mamy bezpośredniego dostępu do plików na NASie.
•

Krzysztof

PRIVATE

jakie sa mozliwosci migracji z ms exchange?

Cały proces jest opisany tutaj krok po kroku: https://originwww.synology.com/plpl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_migrate_emails_from_other_mail_
servers_to_Synology_MailPlus_Server
•

Robert

PRIVATE

Czy do mail plus można migrować wiadomości z dowolnego innego konta z domeny mojej strony
www?

Poprzez IMAP – tak
•

Grzegorz

PRIVATE

czy istnieje możliwość podlaczenia do poczty kalendarza wspólnego, do udostepniania?

Tak, jak najbardziej:
Możemy oczywiście doinstalować Kalendarz i mieć go dostępnego z poziomu MailPlus:

Kontakty również są widoczne automatycznie, np. przy wydarzeniach w kalendarzu możemy
dodać innych uczestników:

•

Mariusz

PRIVATE

Z innej beczki pytanie techniczne - MailPlus ma IMAP, mozna podpiąć pod np Outlooka?

Tak, jak najbardziej: https://originwww.synology.com/plpl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_do_I_set_up_my_MailPlus_account_in
_Microsoft_Outlook
Należy pamiętać o przekierowaniu odpowiednich portów.

•

Grzegorz

PRIVATE

czy jako klienta, można używać Outlook?

Tak, jak najbardziej: https://originwww.synology.com/plpl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_do_I_set_up_my_MailPlus_account_in
_Microsoft_Outlook
Należy pamiętać o przekierowaniu odpowiednich portów.
•

Paweł

PRIVATE

czy można korzystać z mailplus - jako kopii poczty na serwerach pocztowych zewnętrznych,
korzystając z QC a nie DDNS ?

Tak, to jest różnica w sposobie dostepu do NASa, na aplikacje i pakiety nie ma większego
wpływu.
•

Grzegorz

PRIVATE

Co z konfiguracją wysyłki, aby wiadomości nie były odrzucane przez inne serwery pocztowe?

To raczej kwestia ustawień odbierania poczty na zewnętrznych serwerach.
•

Marcin

PRIVATE

Czy na mailPlus jest możliwość założenia skrzynki współdzielonej?

Jest możliwość założenia skrzynki i po prostu udzielenia danych dostępowych dla kilku osób.
Nie ma czegoś takiego jak “dedykowana skrzynka współdzielona”.
Można też utworzyć alias dla kilku skrzynek np. handlowy@domena.pl
•

Wojciech

PRIVATE

czy serwer zapasowy wymaga osobnej licencji dla tego samego konta z serwera podstawowego?

Nie, po spięciu serwerów w klaster MailPlus licencje są sumowane. Czyli w darmowej wersji i
dwóch NASach mamy 10 licencji do wykorzystania.
•

Konrad

PRIVATE

Czy jeśli chcemy mieć wysokodostępny klaster, to dla obu urządzeń (hosta i zapasowego) należy
wykupić licencje na e-mail?

Nie, po spięciu serwerów w klaster MailPlus licencje są sumowane. Czyli w darmowej wersji i
dwóch NASach mamy 10 licencji do wykorzystania.
•

Mateusz

PRIVATE

czy można zassac userów z DSM ?
ewelntualnie dodać userów z ActiveDirectory czy innego LDAPu?

Tak, użytkownicy DSM są jednocześnie użytkownikami MailPlus. Użytkownikowi DSM
możemy nadać lub zabrać uprawnienia do MailPlus.

•

Wojciech

PRIVATE

Czy gdy zrobimy sieć mesh z użyciem większej liczby urządzeń, da się nimi centralnie zarządzać
z jednego, tak jak w przypadku NASów?

Z poziomu routera głównego mamy następujące opcje zarządzania węzłem:

•

Marek

PRIVATE

Jak połączyć 2 sewery mail, które mają połaczenie VPN.

W klaster MailPlus? Nie da się. Oba muszą być w sieci lokalnej oraz w jednej domenie.
Docelowo współdzielą jeden adres IP (jak w przypadku SHA), zatem nie jest to możliwe, aby
były w innych sieciach.
Więcej info: https://synology.com/plpl/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_create_a_high_availability_cluster_
for_MailPlus_Server
•

Marek

PRIVATE

Czy synology posiada rozwiązanie aby serwerMail mogł działać poprawnie na zewnątrz ?

Tak, można podpiąć własną domenę i skonfigurować revDNS, wtedy będziemy mieli
pewność, że poczta będzie działać poprawnie na zewnątrz.
Czasami te ustawienia nie są konieczne, żeby wysyłać maile do serwerów zewnętrznych ->
jak było widać na demo wysłałem maila do serwera pocztowego FEN i wszystko przebiegło
bez zarzutu.
Zależy od ustawień serwera docelowego czy przyjmie maila, czy go odrzuci, ale tak jak
mówię, revDNS znacznie pomaga

•

Michał

PRIVATE

Czy mimo większej ilości punktów wzmocnienia sygnału mamy widoczną w sieci tylko jedną
nazwę SSID?

Dokładnie tak, przełączanie pomiędzy węzłami następuje automatycznie w zależności od
położenia urządzenia klienckiego (łączy się do węzła, który w tym miejscu zapewnia
największą prędkość).
•

Grzegorz

PRIVATE

czy sieć gościnna może mieć ograniczona przepustowość odrębnie

Niestety nie ma takiej możliwości.
•

Paweł

PRIVATE

mam 2 routery rt2600ac. w przypadku jednego "zaawansowane steroanie ruchem" pozwala na
ustalenie parametrów dowolnej usługi z listy, natomiast na drugim mam możliwość wyboru także
tylkoz usług aktualnie uruchomionych. Skąd ta różnica ?

To jest dobre pytanie. W pierwszej kolejności proponowałbym sprawdzić wersję firmware’u
na obu urządzeniach. Możliwości powinny być identyczne.
•

Grzegorz

PRIVATE

Czy jest możliwość generowania kodu QR z konfiguracją WiFi dla gości?

Tak, jest taka możliwość z poziomu aplikacji mobilnej DS router.
•

Robert

PRIVATE

czy opcja modemu 3g/4g jjest dostępna w przypadku braku połączenia WAN czy jednoczesnie ?

Wydaje mi się, że tak ale temat do sprawdzenia. Proszę o maila: helpdesk@fen.pl ->
sprawdzimy w miarę możliwości.
•

Grzegorz

PRIVATE

Czy po połączeniu do punktu mesh ( któregoś z kolei) to pojawi się informacja o podłączonych
klientach w głownym routerze

Tak, działa to jako jeden system, zarządzanie jest z poziomu routera głównego.
•

Grzegorz

PRIVATE

czy przełączanie łącza SMART działa między Wan, a opodłacoznym modemem LTE?

SmartWAN działa pomiędzy portami WAN.
•

Paweł

PRIVATE

żeby skorzystać z DDNS, korzystając z routera ISP, RT2600ac trzeba przełączyć w tryb
mostkowy ?

Nie, wystarczy skonfigurować DDNS, a router może pracować w trybie routera
bezprzewodowego.

•

Cezary

PRIVATE

czy jest mozliwosc zdalnej nauki i podglad rutera serwer plikow synology ma taka strona

Tak, można skonfigurować DDNS bądź QuickConnect jak w przypadku DSM.
•

Paweł

PRIVATE

czy cała sieć ma jedną nazwę? czy klient widzi do któreo punktu jest podłaczony?

Sieć ma jedną nazwę SSID, klient nie widzi, do którego punktu jest podłączony. Mamy opcję
sprawdzenia tego w aplikacji mobilnej bądź opcji WiFi Connect w SRM.
•

Konrad

PRIVATE

Czy da się ustawić, korzystając z VPN Server Plus, połączenie VPN z routerem jeśli nie ma on
publicznego IP (jest za natem ISP)?

Przez DDNS, owszem.
•

Konrad

PRIVATE

W Safe Acess, gdzie można zarządzać urządzeniami sieciowymi i tym do czego i ile mają
dostępu niestety nie widać w żaden sposób drukarek marki Brother (np. MFC-9340CDW jak i
innych). Jest to jedyne urządzenie, które tam się nie wyświetla, chociaż w Centrum Sieciowym
SRM jest ono normalnie widoczne. Czy jesteście w stanie powiedzieć Państwo, czy Safe Acess
w jakiś sposób ogranicza urządzenia, które są lub nie są dostępne? Jeśli tak, to czym to jest
podyktowane. Ewentualnie czy można w alternatywny sposób ograniczyć dostęp drukarki do
internetu (aby było dostępna tylko w sieci lokalnej).

Nie powinno tak być, kontaktował się Pan z supportem Synology w tej sprawie?
•

Krzysztof

PRIVATE

Na jakie systemy jest aplikacja DS router? (android, ios)

Odpowiedź zawarta w pytaniu
•

Paweł

dokładnie, Android i iOS.

PRIVATE

można połączyć kolejny punkt dostępowy po kablu żeby zoptymalizować moc połaczenia ?

Tak, na początku należy go dodać bezprzewodowo, natomiast potem można stworzyć
połączenie kablowe pomiędzy węzłami.

•

Adam

PRIVATE

Czy MR2200ac możemy połączyć do wspólnego switch, a z innymi MR2200ac i oddzielnego
routera by skorzystać z technologii mesh czy technologia mesh działa tylko po WiFi- urządzenia
tworzące siatkę komunikują się po WiFi?

Pytanie jest tak napisane, że nie bardzo rozumiem. Technologia mesh działa również po
kablu, punkty dodajemy do siatki bezprzewodowo, ale możemy potem zmienić typ
połączenia na kablowe.
Najlepszą taktyką jest szeregowe łączenie punktów. Nie wydaje mi się by coś stanęło na
przeszkodzie by pomiędzy głównym routerem a punktami znalazł się switch, aczkolwiek nie
próbowałem takiego rozwiązania, gdyż szeregowe łączenie punktów wydaje mi się
najbardziej korzystne.
•

Paweł

PRIVATE

jak można udostępnić sieć gościa na ethernet a nie tylko na wifi ?

Na ten moment nie ma takiej opcji.
•

Daniel

PRIVATE

jaki jest model tego rutera dla entuzjastów technologii :) ?

RT2600ac
•

Maciej

PRIVATE

Jak wiele punktów Wi-Fi może być podpiętych w sieci mesh?

Zaleca się następujące konfiguracje:
1 główny + 6 punktów Wi-Fi (we wszystkich środowiskach łącza bezprzewodowego)
1 główny + 12 punktów Wi-Fi (we wszystkich środowiskach łącza przewodowego)
•

Jacek

PRIVATE

czy wiesz jak zabezpieczyć NAS np przez Sophos ?

To bardzo ogólne pytanie, więc ogólna odpowiedź: konfigurując polityki z wykorzystaniem
Sophosa.
W celu zasięgnięcia więcej wiedzy w tym temacie zapraszam na helpdesk@fen.pl. Jesteśmy
autoryzowanym ośrodkiem certyfikującym Sophosa, więc myślę, że coś poradzimy
•

Paweł

PRIVATE

Jak zrealizować obsługę zewnętrznej skrzynki MAIL (np. onet, gmail - darowy) korzystając z mail,
albo mailplus z synology. Chodzi o dostęp do całej historii poczty wychodzącej i przychodzącej.

Migracja poczty oraz konfiguracja SMTP z poziomu klienta.
•

Marcin

PRIVATE Q

Czy mailplus obsługuje tradycyne protokoły pop3/imap do ściągania poczty ?

Tak, jak najbardziej.

•

Marcin

PRIVATE Q

Bazy danych stron do filtrów smart access są ciągnięte online, czy przechowywane na
urządzeniu?

Dobre pytanie, proszę o kontakt: helpdesk@fen.pl
•

Robert

PRIVATE Q

czy w przypadku konfiguracji z dwoma portami Wan od 2 providerów czy mozna wykorzystać
jednoczesnie oba łącza ?

Do sprawdzenia, proszę o kontakt: helpdesk@fen.pl
•

Robert

PRIVATE Q

Moze jakaś promocja na routery RT2600/2200 ?

Na ten moment nie przewidujemy takiej, ale proszę o kontakt: kamil.luczak@fen.pl. Będę
miał na uwadze zainteresowanie zakupem.
•

Marcin

PRIVATE Q

Czy urządzenia mają dedykowany interfejs radiowy do pracy w trybie mesh?

Mają Ethernet i WiFi do pracy w trybie mesh:

•

Robert

PRIVATE Q

z jakimi urządzeniami może tworzyć sieć MESH

RT2600ac, RT1900ac, MR2200ac. Nie testowaliśmy możliwości tworzenia siatki mesh z
rozwiązaniami innych vendorów.
•

Bartłomiej

PRIVATE Q

A jak mozliwosci wymiany oprogramowania np na OpenWRT albo Tomato?

Please… To właśnie soft, a nie bebechy czynią rozwiązania Synology tak pożądanymi i to soft
powoduje, że nie leżą one na półce w lidlu za 100 zł.
Nie próbowałem nigdy wymieniać softu na tych sprzętach.

