Tipy na zefektivnění práce na počítači

Úložiště a práce s nimi
Ústav výpočetní techniky nabízí a zprostředkovává řadu možností pro ukládání dat. Jednotlivé
varianty se liší dostupnou kapacitou, rychlostí, spolehlivostí, způsobem přístupu k datům a
režimem správy.

Standardní úložiště – SAM (sam.ics.muni.cz)
Standardní úložiště je síťové datové úložiště („síťový disk“), které doporučujeme použít pro
ukládání běžných pracovních dat (dokumentů Wordu, excelových tabulek, PDF dokumentů,
menšího množství fotografií) a citlivých informací (smlouvy, výplaty,…). Na počítačích v centrální
správě se úložiště SAM připojí automaticky jako síťový disk „Malé úložiště“.








Kapacita: Každý zaměstnanec MU má v úložišti standardně k dispozici 40 GB prostoru.
Sdílení dat: Můžete nastavit, které dokumenty chcete sdílet s kolegy z pracoviště nebo
v rámci týmu.
Přístup: K úložišti se můžete dostat
z kteréhokoli počítače v síti MU,
včetně WiFi sítí eduroam. Z jiných
sítí (např. z domu nebo během
služební cesty) se k úložišti připojíte
přes OpenVPN.
Vysoká dostupnost: Úložiště je postaveno s vysokou dostupností.
Zálohování: Data jsou zálohována každý den. Zálohy se uchovávají po dobu 3 měsíců.

Složky obsažené na SAMovi:
1)
2)
3)
4)

MyDocuments – vaše osobní složka, pro ukládání dat
MyShared – zde umísťujte data, která bude následně sdílet s ostatními
OthersShared –složky MyShared uživatelů, kteří vám sdílí data
SharedMU – složky pracovišť, oddělení popř. projektů

Filesender (filesender.cesnet.cz)
Službu je možné použít pro předávání souborů mezi dvěma nebo více uživateli, kde je alespoň
jeden členem akademické sféry v ČR. Užitečná je zejména pro větší soubory, u kterých je
problematické nebo nemožné zaslání přes e-mail.
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Počet adresátů na jedno odeslání je až 100 emailových adres
V jednu chvíli je možné poslat jen jeden soubor
Maximální velikost souboru je až 500 GB
Maximální doba platnosti souborů je 30 dní
Možnost zaslání souboru přes funkci pozvánka, která umožňuje zaslání souboru i externím
uživatelem

Cloudová úložiště
Cloudové úložiště je prostor někde na serveru,
kam si můžete ukládat data stejně jako na pevný
disk. K nahraným souborům pak můžete
přistupovat odkudkoliv, z PC, z telefonu či tabletu,
webu. Cloudové úložiště je vhodné pro
dokumenty, tabulky, fotky. Není vhodné pro citlivá
data z toho důvodu, že nevíme přesně, kde jsou
uložena a kdo je správcem.

- Owncloud (owncloud.cesnet.cz)
Cloudové úložiště OwnCloud poskytuje sdružení CESNET.








Kapacita je 100 GB na uživatele
Přístup k datům na serveru z jakéhokoliv zařízení přes webové
rozhraní https://owncloud.cesnet.cz.
Data na úložišti je možné sdílet s jinými uživateli.
Synchronizace dat mezi jedním nebo více počítači a úložištěm na serveru OwnCloud.
Je k dispozici synchronizační aplikace pro platformy Windows, Mac, Linux a mobilní platformy
android, iOS
Úložiště je k dispozici všem členům akademické sféry v ČR.

- Google drive (drive.google.com)
Google Drive je úložiště dostupné jako součást Google Apps. Zaměstnanci a studenti MU si
mohou služby Google aktivovat v ISu (externí služby)







Neomezená kapacita
Soubory jsou dostupné přes webové rozhraní drive.google.com
Dokumenty a jiná data je možné sdílet s jinými uživateli.
Existují klientské aplikace pro platformy Windows, Mac, ChromeOS a mobilní platformy
Andoid, iOS, Windows Phone
Umožňuje online editaci textových dokumentů, tabulek a prezentací v online aplikacích
Google
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