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ROZDZIAŁ 1

Opis produktu

PackBack to usługa typu B2B w prywatnej chmurze, 
zaprojektowana jako bezpieczna alternatywa dla 
istniejących publicznych usług udostępniania plików, 
takich jak Dysk Google czy Microsoft OneDrive. 
PackBack umożliwia organizacji dostęp do prywatnego 
środowiska pracy, w którym pracownicy mogą 
bezpiecznie przechowywać, udostępniać i pobierać 
dokumenty, a także bezpiecznie udostępniać poufne 
dokumenty swoim kontrahentom. W odróżnieniu 
od rozwiązań publicznych PackBack jest usługą 
przygotowaną wyłącznie dla biznesu, ze zrozumieniem 
potrzeby zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa 
danych, poufności, ochrony prywatności użytkowników 
oraz zgodności z polskimi przepisami prawa.

Użytkownik ma do dyspozycji zasób – przestrzeń 
dyskową, w obrębie której może tworzyć katalogi 
oraz umieszczać w nich dowolne dane. Zależenie od 
potrzeb, użytkownik może nadawać dostęp do plików 
umieszczonych na tym zasobie innym osobom.

OPIS 
PRODUKTU
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DOSTĘP DO TREŚCI MOŻLIWY JEST Z DOWOLNEGO MIEJSCA, 
ZA POŚREDNICTWEM:

HITACHI DATA SYSTEMS

MICROSOFT OUTLOOK

Usługa PackBack zbudowana jest na bazie systemu Hita-
chi Data Systems - HCP Anywhere.
Działa w oparciu o architekturę klient – serwer, gdzie 
klientem są aplikacje na urządzenia mobilne, portal, apli-
kacja typu desktop oraz dodatek do Microsoft Outlook,  
a serwerem jest zestaw urządzeń umiejscowionych  
w Data Center WASKO S.A.
Wszystkie aplikacje umożliwiają dostęp do treści, która 
przechowywana jest na serwerze. Aplikacja typu Desktop 
(Windows i Mac) posiada dodatkową funkcjonalność, 
czyli możliwość stałej synchronizacji plików 
w folderze, który wskazany jest w aplikacji. 
Oznacza to, że jeżeli użytkownik skopiuje do tego folderu 
pliki, automatycznie ich kopia zostanie utworzona na 
serwerze (a więc także dostępna za pośrednictwem 
wszystkich klientów) - jeżeli plik z tego folderu zostanie 
usunięty, zostanie też usunięty z serwera.
W przypadku gdy plik zostanie przesłany na serwer inną 
metodą niż aplikacja desktop (np. z urządzenia mobilne-
go, czy poprzez portal), to przy pierwszym poprawnym 
zautoryzowaniu aplikacji desktop nowe pliki zostaną 
automatycznie pobrane na dysk lokalny komputera, do 

folderu objętego synchronizacją.
Możliwe jest współdzielenie plików i folderów z innymi 
użytkownikami systemu.
Na urządzeniach mobilnych domyślnie pliki nie są prze-
chowywane lokalnie. Można zdefiniować aby konkretne 
pliki zostały pobrane na urządzenie dodając je „Do ulu-
bionych”. W takim przypadku plik jest przechowywany na 
serwerze oraz na urządzeniu przenośnym.
Dodatkową funkcjonalnością oferowaną w ramach usługi 
jest współdzielenie folderów grupowych. Zasada działa-
nia jest taka sama jak dla tradycyjnych folderów,  
a różnica polega na sposobie zarządzania folderem/folde-
rami i wykorzystaniem przestrzeni dyskowej.
Foldery grupowe, tzw. „Team Folder”, nie posiadają wła-
ściciela. Oznacza to że jeżeli folder zostanie ustawiony 
jako „Grupowy” przestrzeń na dane wykorzystana przez 
zawartość tego folderu nie jest alokowana z przestrzeni 
przydzielonej użytkownikowi, który taki folder tworzy. 
Dodatkowo, użytkownik tworzący taki folder może wy-
znaczyć innych użytkowników systemu, którzy będą mogli 
administrować tym folderem tak jak by byli jego właści-
cielami.

  Użytkownicy mają też możliwość 
skorzystania z dodatku do Microsoft 
Outlook. Po zainstalowaniu takiego 
dodatku, oprogramowanie PackBack 
integruje się z MS Outlook, dzięki 
czemu automatyzacji ulega cały 
proces tworzenia w wiadomościach 
mejlowych linków do plików, które 
dzięki temu nie muszą być przesyłane 
z mejlem jako załączniki  oraz kopio-

wania tych plików do dedykowanego 
katalogu na serwerze PackBack, 
z poziomu którego są one dostępne 
do pobrania przez odbiorcę wiado-
mości. Użytkownik ma dostep do 
dodatkowych funkcji bezpośrednio 
z menu aplikacji Outlook. Użytkownik 
może skonfigurować dodatek według 
własnych preferencji, tzn. ustawić 
folder w swojej przestrzeni PackBack, 

który będzie służył do przechowy-
wania załączników oraz zdefiniować 
jakie załączniki mają być konwerto-
wane na linki automatycznie.
Opisane powyżej funkcjonalności 
szczegółowo wyjaśnione są  
w instrukcji obsługi  dostępnej po-
przez portal użytkownika.

przeglądarki internetowej, aplikacji zainstalowanej na 
komputerze PC lub Mac,

aplikacji na urządzeniach mobilnych 
z systemem Android oraz na iPhone 

i iPad.

MAC 
PC
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ROZDZIAŁ 2

DOSTĘP DO USŁUGI, 
INSTALACJA 
I KONFIGURACJA 
APLIKACJI
PIERWSZE LOGOWANIE.

PRZYPOMNIENIE HASŁA DO USŁUGI.

ZMIANA HASŁA DO USŁUGI. 

PORTAL UŻYTKOWY 

APLIKACJA DLA SYSTEMÓW MS WINDOWS DESKTOP 

APLIKACJA DLA SYSTEMÓW MAC OS ESKTOP  

APLIKACJA NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM ANDROID 

APLIKACJA NA URZĄDZENIA IPAD/IPHONE

DODATEK DO MS OUTLOOK

 Instalacja dodatku

 Konfiguracja dodatku

 Obsługa dodatku
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Pierwsze logowanie

Przypomnienie hasła do usługi

Po aktywacji usługi, przed pierwszym zalogowaniem, użytkownik musi wygenerować hasło dostępowe. 
W tym celu należy:

Właściciel usługi nie przechowuje haseł użytkowników Usługi w żadnej formie, która umożliwiłaby dostęp do danych 
osobom innym niż sam użytkownik. W przypadku zapomnienia hasła użytkownik może reinicjować hasło  
za pośrednictwem portalu https://portal.packback.pl/, podobnie jak podczas pierwszego logowania.  

01 W oknie dialogowym należy 
podać login użytkownika oraz adres 
e-mail, na który została aktywowana 
usługa. Po chwili na ten e-mail 
zostanie wysłany link pozwalający 
na reinicjację hasła. 

01 przejść na portal 
https://portal.packback.pl/,

02 w okienku ‘Przypomij swoje 
hasło’ należy podać nazwę 
użytkownika (login) otrzymaną  
w e-mailu powitalnym oraz adres 
e-mail użytkownika, podany w celu 
aktywacji usługi,

03 następnie należy nacisnąć 
przycisk „PRZYPOMNIJ HASŁO”.

04 Na adres e-mail 
użytkownika zostanie wysłany 
link, pozwalający na ustawienie 
hasła dostępowego do usługi.
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Zmiana hasła do usługi

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

NALEŻY PAMIĘTAĆ O CZĘSTYCH 

ZMIANACH HASŁA ORAZ UNIKAĆ 

STOSOWANIA TEGO SAMEGO 

HASŁA DLA INNYCH USŁUG LUB 

PORTALI. 

ZMIANĘ MOŻNA WYKONAĆ ZA 

POŚREDNICTWEM PORTALU 

HTTPS://PORTAL.PACKBACK.PL.

01 W pierwszym koroku należy 
klinąć odnośnik ‘Przejdź do opcji 
„Zmiana hasła””. 

02 Następnie należy uzupełnić  
wszystkie pola formularza i 
nacisnąć przycisk ‘ZMIEŃ’.
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Przeglądarka
Apple Safari 8, 9 i 10
Google Chrome 50 lub nowszy
Microsoft Internet Explorer 10 i 11*
Mozilla Firefox 50 lub nowszy
Microsoft Edge
BlackBerry Browser   
    

System operacyjny
Mac 
Windows and Mac OS X 
Windows 
Windows, Mac OS X
Windows 10
BlackBerry 10

Portal użytkowy
AKTYWACJA 
USŁUGI.

Podstawową funkcją portalu użyt-
kowego jest zarządzanie plikami 
użytkownika oraz jego kontem w 
systemie PackBack. Oprócz tego z 
portalu użytkowego można pobrać 
aplikacje klienckie dla stacji robo-
czych oraz urządzeń mobilnych. 
Umieszczona jest na nim także pełna 
instrukcja obsługi systemu.
Dostęp do portalu użytkowego znaj-
duje się pod adresem:
https://nazwa-klienta.packback.pl

Instrukcja zawiera opisy dla wszystkich aplikacji umożliwiających dostęp do 
zasobów użytkownika.

* Nie możne być ustawiony poziomu zabezpieczeń na Wysoki. Portal użyt-
kownika nie działa poprawnie, gdy jest wyświetlany w widoku zgodności.
 

WSPIERANE 
PRZEGLĄDARKI 
INTERNETOWE:

ZALOGUJ SIĘ UŻYWAJĄC SWOJEGO 
IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA ORAZ HASŁA. 

PO ZALOGOWANIU SIĘ MOŻESZ WYŚWIETLIĆ 
INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA.  

9



Aplikacja dla systemów MS WINDOWS desktop

ZALECAMY ABY APLIKACJĘ INSTALACYJNĄ DLA PLATFORMY MICROSOFT WINDOWS POBIERAĆ Z ZAKŁADKI 
MY DEVICES W PORTALU UŻYTKOWNIKA PACKBACK. GWARANTUJE TO ŻE INSTALOWANA WERSJA BĘDZIE 
ZAWSZE ZGODNA Z AKTUALNĄ WERSJĄ USŁUGI. 

ABY ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ 
DLA PLATFORM WINDOWS 7, 8.1, 
10 :

Zaloguj się do Portalu i przejdź do 
menu App Downloads w lewym 
dolnym rogu okna:

1    DLA WERSJI PACKBACK 3.0.3

Następnie pobierz aplikację instala-
cyjną dla Windows na dysk twardy 
korzystając z odnośnika u dołu 
strony i uruchom. Pobierana z portalu 
wersja instalacyjna będzie zawsze 
zgodna z aktualną wersją Usługi.

W kolejnym kroku zainstaluj 
aplikację.

Po procesie instalacji uruchom 
aplikację i dokonaj konfiguracji: 
W Tym celu należy wybrać menu 
„Windows” a następnie „Wszystkie 
aplikacji” i wybrać zainstalowaną 
aplikację „HCP AnyWhere”.

01

02

03

04
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05
 » Lokalizację folderu z którego pliki będą automatycznie synchronizowane 

do Usługi PackBack. 
 » Ze względu na bezpieczeństwo wspierane są wyłącznie systemy  

plików NTFS.
 » Adres DNS serwera usługi PackBack.
 » Identyfikator użytkownika i bieżące hasło do usługi.

Jako folder roboczy możesz ustawić dowolny folder na lokalnym dysku C: D: 
itd., który ma być synchronizowany z usługą PackBack. W trakcie pierwszej 
isntalacji, jeżeli folder ten już istnieje w systemie, to powinien być pusty. 
W folderze tym będą przechowywane wszystkie synchronizowane do-
kumenty, dokumenty udostępniane, udostępniane foldery i foldery grup 
roboczych. Jeżeli będzie wykorzystywany dodatek do Microsoft Outlook, to 
również załączniki poczty przenoszone do usługi PackBack.

W kolejnym kroku wymagane jest podanie nazwy DNS serwera, na którym 
uruchomiona jest usługa. Adres serwera podaje administrator usługi w 
trakcie aktywacji konta, w predefiniowanym formacie <nazwa_firmy>.
packback.pl. Jeżeli do połączenia z internetem używane jest połączenie z 
serwerem proxy, jego dane należy podać poniżej „Use proxy server”.   

W ostatnim kroku parametryzacji podaj unikalny identyfikator użytkownika 
usługi oraz hasło. Identyfikator użytkownika przekazuje administrator Usługi, 
a hasło początkowe nadawane jest samodzielne jako ostatni element akty-
wacji usługi (patrz pkt. 2.1 Aktywacja usługi. O ile nie zostało zmienione w 
późniejszym czasie przez użytkownika.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podsumowaniu i  zakończ 
konfigurację .

PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU APLIKACJI PODAJ 
PODSTAWOWE PARAMETRY KONFIGURACYJNE:

5.1 LOKALIZACJA ZAPISYWANIA PLIKÓW

5.2 SERWER DNS

5.3 NAZWA I HASŁO UŻYTOWNIKA

5.4 ZAKOŃCZ
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06

07

Aplikacja będzie działała w tle.

Prawym klawiszem myszy mo-
żesz wywołać menu, z którego 
wybieramy „Help”. 

Aplikacja dla systemów MAC OS desktop

ZALECAMY, ABY APLIKACJĘ INSTALACYJNĄ DLA PLATFORMY MAC OS POBIERAĆ Z SEKCJI DEVICES W POR-
TALU UŻYTKOWNIKA PACKBACK. GWARANTUJE TO, ŻE INSTALOWANA WERSJA BĘDZIE ZAWSZE ZGODNA Z 
AKTUALNĄ WERSJĄ USŁUGI.  

ABY ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ DLA PLATFORM 10.12 (JAGUAR), 10.11 
(EL CAPITAN), 10.10 (YOSEMITE)2:

Zaloguj się do Portalu i przejdź do 
w menu App Downloads w lewym 
dolnym rogu okna:01 Następnie pobierz aplikację insta-

lacyjną dla Mac na dysk twardy 
korzystając z odnośnika 
i uruchom. Pobierana z portalu 
wersja instalacyjna będzie zawsze 
zgodna z aktualną wersją Usługi.

W kolejnym kroku zainstalaluj aplikację.

02

03

2    DLA WERSJI PACKBACK 3.0.3
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Aplikacja będzie działała w tle.

W każdej chwili możesz wywołać instrukcje obsługi w tym celu 
z menu wybieramy „Help”

05

06

04
 » Lokalizację folderu, z którego pliki będą automatycznie synchronizowane 

do Usługi PackBack. Ze względu na bezpieczeństwo wspierane są wy-
łącznie systemy plików  Mac OS Extended.

 »  Adres DNS serwera usługi PackBack.
 » Identyfikator użytkownika i bieżące hasło do usługi.

PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU APLIKACJI PODAJ 
PODSTAWOWE PARAMETRY KONFIGURACYJNE:
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Aplikacja na urządzenia z systemem Android

ABY ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ HCP ANYWHERE POBIERZ 
I URUCHOM APLIKACJĘ ZE SKLEPU PLAY.

wyszukaj aplikację w sklepe Play 
według frazy „hcp anywhere”:1.A przejdź do sklepu Play przez bez-

pośredni link do aplikacji w portalu 
PackBack.
Zaloguj się do Portalu i przejdź do 
w menu App Downloads wybie-
rając w lewym górnym rogu ikonę 
HCP AnyWhere

Następnie pobierz aplikację instalacyjną dla Android korzystając z odnośnika u dołu strony i uru-
chom. Pobierana wersja instalacyjna będzie zawsze zgodna z aktualną wersją Usługi.

Następnie potwierdź instalację. Zaakceptuj dostęp.

1.B

1.C

02 03

01
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Uruchom aplikację (przycisk 
„Otwórz”).

W celu zarejestrowania urządzenia  
w systemie podaj adres DNS ser-
wera, na którym uruchomiona jest 
usługa. Adres serwera podaje admi-
nistrator usługi w trakcie aktywacji 
konta, w predefiniowanym formacie 
nazwa_firmy>.packback.pl

Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa 
pozwól aplikacji zmienić/założyć 
hasło do urządzenia mobilnego.

Kolejny krok to aktywacja kodu PIN:

Podaj unikalny identyfikator użyt-
kownika usługi oraz hasło. Iden-
tyfikator użytkownika przekazuje 
administrator Usługi, a hasło począt-
kowe nadawane jest samodzielne 
jako ostatni element aktywacji usługi 
(patrz pkt. 2.1 Aktywacja usługi) (o ile 
nie zostało zmienione w późniejszym 
czasie przez użytkownika).

PIN musi być zgodny  
z wymaganiami:

04

06

08

05

07

09
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Wprowadź kod PIN:

Po wykonaniu wyżej wymienio-
nych kroków, aplikacja będzie 
miała dostęp do zasobów HCP 
Anywhere:

Dostęp do pomocy możesz 
wybrać z menu aplikacji:

Potwierdź kod PIN:10

12

11

13
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Następnie zainstaluj.

Kolejnym krokiem jest przeprowadze-
nie procesu rejestracji urządzenia
W tym celu podaj nazwę serwera: 
nazwa_klienta.packback.pl.

Otwórz aplikację.

Podaj poświadczenia.

02

04

03

05

Aplikacja na urządzenia iPad/iPhone

W PIERWSZYM KROKU POBIERZ APLIKACJĘ Z „APP STORE”.01
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Zainstaluj profil.06
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Koniecznie zabezpiecz urządzenia 
kodem PIN (minimum 6 cyfr).

Potwierdź zainstalowanie profilu. Po takiej konfiguracji aplikacja bę-
dzie posiadać dostęp do zasobów 
HCP Anywhere.

Wyświetlenie pliku pomocy, w którym opisane są funkcjonalności aplikacji mobilnej 
możesz dokonać z menu „Settings”.

Potwierdź kod PIN:07

09

08

10

11
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Dodatek do MS Outlook

INSTALACJA DODATKU

Dodatek do programu pocztowego 
Microsoft outlook możesz pobrać 
logując się do portalu.  
Przejdź do w menu App Down-
loads w lewym dolnym rogu okna:

Uwaga: Do poprawnej pracy, doda-
tek wymaga zainstalowanej  
i skonfigurowanej w systemie ope-
racyjnym aplikacji HPC Anywhere 
dla systemu Windows Desktop 
(patrz pkt. 2.5). 

Następnie zainstaluj aplikację.

01

03

Następnie pobierz aplikację instala-
cyjną dodatku na dysk twardy korzy-
stając z odnośnika u dołu strony 
i uruchom. Pobierana z portalu 
wersja instalacyjna będzie zawsze 
zgodna z aktualną wersją Usługi.

02

Po uruchomieniu programu Outlook 
zarejestruj dodatek w usłudze 
PackBack.04

20



Rejestrację dodatku w usłudze PackBack wykonaj podając adres DNS serwera, na którym uru-
chomiona jest usługa. Adres serwera podaje administrator usługi w trakcie aktywacji konta, w 
predefiniowanym formacie <nazwa_firmy>.packback.pl. Po rejestracji dodatek będzie widzoczny 
w Portalu w sekcji”My Devices” w ustawieniach usługi.

Zakończ proces rejestracji

05

05

Następnie podaj unikalny identy-
fikator użytkownika usługi oraz 
hasło. Identyfikator użytkownika 
przekazuje administrator Usługi, a 
hasło początkowe nadawane jest 
samodzielne, jako ostatni element 
aktywacji usługi (patrz pkt. 2.1 
Aktywacja usługi) (o ile nie zostało 
zmienione w późniejszym czasie 
przez użytkownika). Jeżeli do połą-
czenia z internetem używane jest 
połączenie z serwerem proxy, jego 
dane podaj poniżej „ Use proxy 
server”.  

06
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Konfiguracja dodatku

KONFIGURACJĘ DZIAŁANIA DODATKU WYKONAJ Z MENU „NARZĘDZIA 

UMOŻLIWIA ONA DEFINIOWANIE DOMYŚLNYCH OPCJI POSTEPOWANIA PODCZAS OPERACJI NA WIADO-
MOŚCIACH POSIADAJĄCYCH ZAŁĄCZNIKI. WARTOŚCI DOMYŚLNE MOŻESZ ZMIENIĆ W KAŻDYM MOMENCIE 
UŻYTKOWNIA DODATKU.
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Obsługa dodatku
Tworzenie nowej wiadomości  z załącznikiem (metoda automatyczna).

Dodawanie załączników do wiadomości już utworzonej

01

02

23



Zapisywanie załącznika z otrzymanej wiadomości.

Wyświetlenie pliku pomocy, w którym opisane są funkcjonalności dodatku 
możesz dokonać z menu „Settings”, a następnie zakładka „Help/About”.

03

04

Zgłaszanie problemów 

PROBLEMY I PYTANIA ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA NALEŻY ZGŁASZAĆ 
DO SERWISU USŁUGODAWCY ZGODNIE Z UMOWĄ. 
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