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QNAP NAS
Czym jest?

Zaawansowane urządzenie typu unified storage, które potrafi 

centralnie przechowywać i udostępniać pliki, 

przestrzeń dyskową, ale może też być:

• Hostem wirtualizacji

• Serwerem bazodanowym

• Serwerem VPN

• Kontrolerem domeny

• Serwerem www

• Serwerem multimediów

• Odtwarzaczem video

• Rejestratorem monitoringu

• Backup appliance



Wyznaczamy trendy na rynku serwerów NAS
NAS Overview

USB, HDMI
Direct Access

2.5-inch + 3.5-inch
Hybrid Structure

Qtier
Auto Tiering

QIoT + AI
Computing

Thunderbolt
Shared Internet Storage

Fanless
Cooling

QM2, GPU
Expansion cards

Virtualization
Station
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Praca zdalna
Wzrost popularności… i nagły wymóg

2020 – Wzrost: ???



Wyzwania 

Rozwiązania



Różne sektory rynku
Te same problemy…

„Mamy tyle plików, że nie wiemy, jak nad nimi zapanować”

„Czy potrzebujemy specjalnego administratora IT?”

„Jestem w podróży służbowej a naprawdę potrzebuję tego pliku na komputerze…”

„Na jak długo to wystarczy?”

„Czy ja mam backup?”

„Gdzie jest mój backup?”

”Czy moje dane są bezpieczne?”

”Nie mam już miejsca na dysku”

”Gdzie są przechowywane moje dane i kto ma do nich dostęp?”

„Czy to najbardziej opłacalny zakup? Jakie jeszcze posiada funkcje?”

Enterprise Small business Studio/Home/
Personal



Dostęp do danych
Z domu do pracy i…

Główne wyzwanie pracy zdalnej?

- Dostęp do firmowej sieci i danych

- Bezpieczeństwo przesyłanych danych

- Backup danych

- Rozliczalność użytkowników

- Wymiana dokumentami z klientami

- Komunikacja ze współpracownikami



Dostęp do danych
Z domu do pracy i…

Internet in Tunnel



QVPN
Bezpieczne połączenia przez Internet

QVPN

Darmowy Serwer/klient VPN



Dostęp do danych
Z domu do pracy i…

Aplikacja myQNAPcloud Link jest zintegrowana z myQNAPcloud i zapewnia 

idealną usługę dostępu zdalnego, łącząc Cię z Twoim serwerem QNAP NAS z 

dowolnego miejsca. W przeszłości, gdy trzeba było uzyskać zdalny dostęp do 

urządzenia NAS, niezbędna okazywała się usługa DDNS oraz wymagało to 

przejścia złożonych, czasochłonnych procesów rejestracji i konfiguracji. 

myQNAPcloud Link nie wymaga tak dużego zachodu, umożliwiając 

wygodniejsze nawiązywanie połączeń z serwerem NAS przez Internet.



myQNAPcloud
Wszystkie linki prowadzą do QNAP

Bezpieczne połączenie przy użyciu 
certyfikatu SSL

Certyfikaty SSL myQNAPcloud
zapewniają bezpieczne połączenie 

między QNAP NAS, a przeglądarkami 
internetowymi. Chronią przesyłane dane 

przed zagrożeniami bezpieczeństwa, 
takimi jak przechwycenie informacji.

Kontrola dostępu

Masz całkowitą kontrolę nad tym, kto 
ma dostęp do serwera QNAP NAS i 

usług. Niezbędne jest uwierzytelnione 
konto użytkownika myQNAPcloud

(QID), a proces weryfikacji 
dwuetapowej zapewnia silne 

zabezpieczenie.



Mattermost
Wewnętrzny komunikator

Prywatna platforma komunikacyjna w firmie

• Wysyłaj, odpowiadaj, edytuj i usuwaj wiadomości

• Twórz linki do wiadomości

• Wspomnij o członkach zespołu

• Oznacz i przypnij wiadomości

• Sformatuj tekst

• Wykonywaj polecenia

• Śledź czaty z wątkami



Qsync



Qsync

• Aplikacja synchronizuje dane w czasie rzeczywistym 

pomiędzy różnymi urządzeniami. 

• Prywatna chmura klienta

• Dostęp z poziomu QNAP, PC/MAC, aplikacji 

mobilnych

• Wersjonowanie plików

• Udostępnianie plików

• Foldery grupowe



Qsync

• Link do udostępnionych danych

• Generowanie linku z poziomu Windows explorera 

• Lista udostępnionych danych

• Link z datą ważności

• Hasło zabezpieczające



Szyfrowanie plików
Bezpieczne przesyłanie danych



Qsync





Jabra Speak 710

Jabra Speak 710

Własny system komunikacji i prezentacji
Zdalne konferencje to nie problem!



Wielozadaniowość
Uniwersalne rozwiązanie

Serwer realizuje w tym samym czasie różne zadania. 



Czy warto?
Własny sprzęt kontra usługi

• Dropbox dla 15 osób w firmie rocznie 10800PLN

• Backup komputerów, poczty i baz danych bez storage 4999PLN

• Licencja na Windows Server pod bazę Microsoft SQL 2399PLN

• Koszt hostowania strony internetowej rocznie 600PLN

• Rejestrator wideo 300PLN

• Router/UTM 500PLN                   

SUMA: 19598PLN w tym 10k rocznie

• Koszt QNAP TS-473-8G i 4 x HDD 10TB 8766PLN

• Zabezpieczone dane i rozwiązane problemu ze slajdu 9 Bezcenne



Różne możliwości, różne wymagania

Technical 

knowledge

Container Station

Virtualization Station

HD Station

Linux Station

Flexibility



Portfolio QNAP 
Enterprise, Small Business, Studio, Home/Personal



Nie wiesz który model wybrać? 

Zapraszamy do kontaktu z



KONIEC

Q N A P  t o  n a j l e p s z y  w y b ó r !


