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Szanowni Państwo, 
 

 Coraz częściej potrzebujemy dostępu do naszych danych będąc w różnych miejscach 

na świecie potrzebujemy dostęp do danych znajdujących się na serwerach firmowych. 

 W tym momencie wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebą oferując usługę serwera 

danych zdalnych pracujący jako serwer FTP. 

 

Co zyskają Państwo wybierając serwer danych zdalnych? 
 

1. Minimalizacja kosztów. 
 

W naszej implementacji serwera danych zdalnych wykorzystaliśmy całkowicie 
darmowe oprogramowanie co pozwala zminimalizować koszty zakupu. Serwer działa jako 
maszyna wirtualna, nie wymaga to zakupu nowego sprzętu specjalnie pod instalację 
serwera Autoryzacji dostępu zdalnego. 

 
2. Gwarancja Jakości. 
 

Przy tworzeniu serwera zastosowano dystrybucję systemu linuks – DEBIAN. Debian 

cieszy się opinią stabilnego systemu o wysokiej jakości i łatwego do aktualizacji. Funkcję 

serwera FTP pełni program ProFTPd. 

 

 
 

3. Łatwość zarządzania. 

 

Razem z naszym serwerem otrzymują Państwo, zestaw narzędzi do zarządzania 

serwerem poprzez przeglądarkę internetową. Jest do intuicyjna aplikacja pozwalająca w 

pełni zarządzać całym serwerem. Wraz z pakietem otrzymają Państwo instrukcję obsługi 

panelu administracyjnego. 

Mamy pełną kontrolę nad użytkownikami mającymi dostęp zdalny do naszych 

zasobów. 
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Panel administracyjny umożliwia ustalenie praw dostępu do zasobów, część 

użytkowników może tylko pobierać dane, inni mogą je wrzucać i pobierać, a najbardziej 

zaufana grupa może mieć możliwość usuwania plików. 

Na kolejnej stronie zamieszczam prezentację przyjaznego interfejsu zarządzania: 
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Jak widzimy panel do zarządzania serwerem nie powinien nikomu sprawić większych 

trudności w obsłudze. 

 

Dla czego powinni wybrać Państwo nasz serwer? 
 

1. Kompatybilność 

 

Do podłączenia z serwerem FTP można wykorzystać dowolne narzędzie obsługujące 

komunikację z serwerami FTP. Dzięki temu nie mamy w ograniczeń co do systemu 

operacyjnego a także co do urządzenia z którego nawiązujemy połączenie może to być 

zarówno komputer PC jaki i smartfon. 

 

2. Dlaczego warto mieć własny serwer FTP 

 

W obecnej chwili możemy wykupić miejsce na serwerze FTP u firm zewnętrznych. 

Wiąże się to jednak z opłatami za korzystanie z serwera, a przy tym poza limitem na dane 

mamy też ograniczenie transferu danych. 

Jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią dyskową, niema musimy ponosić 

żadnych dodatkowych kosztów poza zakupem serwera danych zdalnych. Gdy przestrzeń 

dyskowa jest nie wystarczająca wystarczy ponieść koszt jednorazowego zakupu (do 500zł). 
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3. Bezpieczeństwo danych. 

 

Raz umieszczone dane w intrenecie już na zawsze w nim pozostają, nawet gdy je 

usuniemy z serwera. Korzystając z własnego serwera FTP posiadamy pełny nadzór nad 

naszymi plikami w Internecie. 

 

4. Łatwość użytkowania 

 

Jeśli już Państwo już korzystali z jakiegoś serwera FTP to bez żadnych problemów 

rozpoczną korzystanie z własnego serwera. 

Jeśli dopiero rozpoczynają Państwo korzystanie z serwera FTP to po krótkim 

instruktarzu każdy poradzi sobie z korzystaniem z serwera. 

 

5. Podsumowanie 

 

Otrzymują Państwo pewne gotowe do użytku rozwiązanie. Dzięki wcześniejszemu 

przygotowaniu systemu wdrożenie serwera danych zdalnych trwa relatywnie krótko, na 

miejscu u klienta są wprowadzane tylko modyfikacje pod indywidualne potrzeby klienta tj.: 

 konfiguracja sieci zgodnie z istniejącą już siecią 

 zmiana nazwy serwera 

 aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji 

 wprowadzenie pierwszych użytkowników 

 

Zalety serwera danych zdalnych: 

 szybki i stabilny system 

 zarządzanie dostępną przestrzenią dyskową 

 serwer wirtualny – brak konieczności zakupu sprzętu 

 brak ograniczeni w ilości równoczesnych podłączeń 

 

Mamy nadzieję że powyższa prezentacja przybliżyła Państwu działanie naszego serwera 

danych zdalnych. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 793 770 526 lub na 

adres e-mail: asder@asder.pl. 

 

Z poważaniem 

Zespół ASDER 
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