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Microsoft
OneDrive

Cena/miesiąc: od 7,99 zł
Cena/GB: od 0,6 grosza

Użytkownicy Windows, którzy szukają pamięci
w chmurze dla siebie i dodatkowo potrzebują
dobrego pakietu oprogramowania biurowego,
nie mogą przejść obok OneDrive obojętnie. Żaden
inny dostawca nie oferuje pakietu rozwiązań o tak
wysokiej jakości. Jedyny słaby punkt: maksymalna wielkość pamięci również w subskrypcjach
zespołowych wynosi tylko 1 TB na osobę – na
duże archiwum wideo to może być za mało.

Pamięć darmowa: standardowo / możliwość zwiększenia maksymalnie o
Oferowane wielkości pamięci (komercyjnie; dla użytkowników prywatnych)
Struktura subskrypcji

Jak bezpieczne są dane i jak szybki jest serwis?
Lokalizacje serwerów
Szyfrowanie
Szybkości (łącze DSL100): pobieranie / wysyłanie

Jak wygląda struktura subskrypcji i umów?

15 %

22 %

Cena za GB miesięcznie w oferowanych subskrypcjach: najniższa / najwyższa
Terminy wypowiedzenia / opcje wykorzystania danych po wypowiedzeniu
Warunki licencyjne i polityka prywatności

Jak dobre są obsługa i zakres funkcji?

Funkcje synchronizacyjne
Wysyłanie zdjęć i multimediów, nadawanie nazw

38 %

Funkcje odtwarzania
Autonomiczne aplikacje na PC / Mac / Android / iOS
Dostęp do ustawień konta z urządzenia mobilnego
Liczba powiązanych urządzeń: maksymalna (w abonamencie darmowym)
Udostępnianie plików: blokada pobierania / ograniczenie czasowe /
ochrona hasłem
Opcje udostępniania i nadawania uprawnień
Zarządzanie pamięcią: zdublowana wersja / synchronizacja selektywna /
zapis wersji / okres przechowywania w koszu
Funkcje dodatkowe: pakiet biurowy online / funkcje skanowania /
dostępność offline (mobilnie) / integracja z systemem plików (w aplikacji)
Punkty dodatnie i ujemne

4,2 2 GB / 14 GB
5,2 od 2048 GB do 3072 GB, w 2 planach abonamentowych:
Plus, Professional
6,0 abonamenty prywatne i biznesowe
4,6 Serwery poza UE
Bezpieczne, szybkie pobieranie
6,0 poza UE (m.in. USA)
w granicach UE
tak (TLS IPSec, end-to-end płatne)
3,5 tak (256-bit AES, end-to-end płatne)
4,6 wysoka (8,8 MB/s) / trochę niska (1,16 MB/s)
bardzo wysoka (11,4 MB/s) / niska (1,1 MB/s)
4,9 Niedrogo, niekorzystne postanowienia drobnym drukiem
Niedrogo, niekorzystne postanowienia drobnym drukiem
5,9 2,7 grosza / 9 groszy
0,6 grosza / 8 groszy
5,5 brak / obszerne
brak / obszerne
niektóre klauzule niekorzystne dla klientów; nieskuteczne wykluczenie 3,5 wiele nieskutecznych klauzul, np. zmiana ceny i ograniczenie
gwarancji; mało informacji o poszczególnych prawach
odpowiedzialności; zbyt krótka informacja o prawie do anulowania
5,0 Łatwo, bardzo dużo funkcji
Łatwo, dużo funkcji
brak backupu (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
3,5 brak backupu (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
5,2 bardzo obszerne (wysyłanie w tle wymaga ciągłego udostępniania
obszerne (łatwo i wygodnie)
lokalizacji)
ograniczone, mało funkcji komfortowych na pececie
3,5 ograniczone, mało funkcji komfortowych; media player zintegrowany
z aplikacją
6,0 tak / tak / tak / tak
tak / tak / tak / tak
1,0 ograniczony
nie
6,0 nieograniczona (3)
nieograniczona (nieograniczona)
4,7 tak / tak / tak
nie / tak / tak
5 GB / 10 GB
od 100 GB do 1000 GB, w 3 planach abonamentowych:
OneDrive 100 GB, Office 365 – Home i Personal
abonamenty prywatne i biznesowe

obszerne (prawa do edycji predefiniowane przy udostępnianiu linku)

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, OSX, iOS, Android

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, OSX, iOS, Android

4,1

Mało pamięci darmowej, mały wybór

4,5 Brak pamięci darmowej, duży wybór

4,6

3,8
3,7

3 GB / 5 GB
od 200 GB do 2000 GB, w 2 planach abonamentowych:
Premium, Solo
abonamenty prywatne i biznesowe

1,0
5,6

5,9

backup (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
bardzo obszerne (wygodnie, komfortowo, szybko)

3,2 0 GB / 0 GB
4,5 od 100 GB do 3000 GB, w 4 planach abonamentowych:
HiDrive 100, 500, 1 TB, 3 TB
6,0 abonamenty prywatne i biznesowe
5,2 Serwery w UE
6,0 w granicach UE
6,0 tak (TLS, RSA, AES, end-to-end to dodatkowe koszty)
3,0 wysoka (8,9 MB/s) / wysoka (1,2 MB/s)
3,7 niedrogo, długie okresy wypowiedzenia
3,6 2,7 grosza / 9 groszy
4,0 30 dni / ograniczone
3,5 kilka klauzul nieprzyjaznych dla klienta; nieskuteczna informacja
o cookies; brak informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów
5,3 Łatwo, dużo funkcji
6,0 backup (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
6,0 obszerne (łatwo i intuicyjnie)

2,8

ograniczone, prawie wyłącznie funkcje zarządzania

2,7 ograniczone; mobilnie tylko wybór pomiędzy kafelkami i paskiem

6,0
5,0
6,0

tak / tak / tak / tak
ograniczony
10 (2)
tak / tak / tak

6,0 tak / tak / tak / tak
3,5 ograniczony
3,4 nieograniczona (nieograniczona)
6,0 tak / tak / tak

3,5
4,7

6,0

4,4
4,0

Bardzo bezpieczne; trochę powoli

w granicach UE
tak (256 Bit AES, end-to-end)
trochę niska (6,1 MB/s) / bardzo niska (1 MB/s)

4,5
4,7
4,7
5,2
5,5

Drogo, niekorzystne postanowienia drobnym drukiem

4,5 grosza / 22,5 grosza
brak / mocno ograniczone
kilka klauzul nieprzyjaznych dla klienta; nieskuteczne ograniczenie
odpowiedzialności; brak informacji o prawie do odwołania

3,5

Bardzo dużo funkcji, ale limitowana ilość urządzeń

5,3

3,5

3,5

5,4

tak / tak / tak / tak

6,0 nie / tak / tak / tak
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Google

Google Drive / One
Cena/miesiąc: od 7,5 zł
Cena/GB: od 2 groszy

Cena/miesiąc: od 20,70 zł
Cena/GB: od 2 groszy

15 GB / 0 GB
od 100 GB do 30 000 GB, dostępne w 6 planach abonamentowych:
Google One 100 GB, 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB, 30 TB
abonamenty prywatne i biznesowe
poza UE (m.in. USA)
tak (SSL/TLS, end-to-end płatne)
bardzo wysoka (11,9 MB/s) / wysoka (1,2 MB/s)

22 % Niedrogo, niekorzystne postanowienia drobnym drukiem

Cena za GB miesięcznie w oferowanych subskrypcjach: najniższa / najwyższa 2 grosze / 9 groszy
Terminy wypowiedzenia / opcje wykorzystania danych po wypowiedzeniu
brak / obszerne
Warunki licencyjne i polityka prywatności
klauzule bardzo nieprzyjazne dla klientów, w sumie bardzo
niezrozumiałe, brak poprawnej informacji o cookies

38 % Łatwo, dużo funkcji

backup (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
obszerne (przeważnie łatwo i intuicyjnie)

8

GMX
Cloud

Cena/miesiąc: od 9 zł
Cena/GB: od 4,5 grosza

5,3
6,0
4,7

3,7
4,0
3,5
3,6
4,9
5,5
6,0

3,5
3,3
3,5

Mało pamięci gratisowej, poza tym OK

2 GB / 6 GB
od 20 GB do 1000 GB, w 4 planach abonamentowych:
20, 50, 100, 1000 GB
abonamenty dla użytkowników prywatnych

Bezpieczne, szybkie wysyłanie

w granicach UE
tak (SSL, TLS, end-to-end)
niska (4,8 MB/s) / wysoka (1,2 MB/s)

Drogo, niekorzystne postanowienia drobnym drukiem

4,5 grosza / 44,8 grosza
30 / poważnie ograniczone, bardzo nietransparentne
kilka nieprzyjaznych dla klienta i nieskutecznych klauzul w kwestii
opóźnienia w płatności i obowiązków wypływających z umowy;
regulacje dotyczące ochrony danych nieprzejrzyste

Trochę niski zakres funkcji

pCloud
pCloud

Cena/miesiąc: od 9 zł
Cena/GB: od 1,8 grosza

wiele dobrych funkcji
Wadliwe warunki licencyjne
oraz polityka prywatności

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, iOS, Android

3,8

5,0

Praktyczny, niedrogi,

z fukcjami office
S tosunkowo drogo,
długie terminy wypowiedzenia

5,5 Mało pamięci gratis, duży wybór płatnych
4,3 5 GB / 5 GB
5,8 od 100 GB do 30 000 GB, dostępne w 13 planach abonamentowych:
100 GB, 1 do 10 TB; 20 TB, 30 TB
6,0 abonamenty prywatne
4,2 Serwery poza UE, powolne wysyłanie
4,0 poza UE (m.in. USA)
3,5 tak (https, end-to-end płatne)
5,4 wysoka (9,6 MB/s) / bardzo niska (0,6 MB/s)
4,7 Niedrogo, niekorzystne postanowienia drobnym drukiem
5,5 2 grosze / 6,8 grosza
5,7 brak / bardzo obszerne
3,0 niektóre nieprzyjazne dla klientów i nieskuteczne klauzule
o warunkach i odpowiedzialności; brak prawidłowej informacji
o cookies
4,8 Mało funkcji poprawiających komfort
6,0 brak backupu (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
5,2 obszerne (trochę uciążliwe w dwóch aplikacjach; Drive i Photos)

3,5

Dostawcą chmury stosunkowo nowym i mało
znanym jest pCloud. W pierwszym teście
nowicjusz przekonuje intuicyjnymi i zmyślnymi
funkcjami oraz nowoczesnym i świeżym
wyglądem. Super: w każdym abonamencie można
dokupić szyfrowanie end-to-end. Zaletą są też
niewygórowane ceny. Niestety, warunki licencyjne
oraz polityka prywatności wykazują tak wiele luk,
że przyznano za to punkty ujemne.

Praktycznie i łatwo,

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, OSX tylko przez
przeglądarkę, iOS, Android

4,7
6,0
5,4

bardzo dobra 4,6

Technologii i zakresowi funkcji pamięci w chmurze
GMX trudno cokolwiek zarzucić. Usługa jest
praktyczna i dobrze zintegrowana z darmową
pocztą. Aktualnie dostępne są nawet funkcjonalności oprogramowania biurowego. Największym
słabym punktem oferty jest stosunkowo wysoka
cena, długie okresy umowne oraz niezwykle
długie terminy wypowiedzenia.

niedrogo dla klientów Prime
Nieprzejrzysta oferta,
brak niektórych funkcji

15 % Serwery poza UE

Autonomiczne aplikacje na PC / Mac / Android / iOS
Dostęp do ustawień konta z urządzenia mobilnego
Liczba powiązanych urządzeń: maksymalna (w abonamencie darmowym)
Udostępnianie plików: blokada pobierania / ograniczenie czasowe /
ochrona hasłem
Opcje udostępniania i nadawania uprawnień
Zarządzanie pamięcią: zdublowana wersja / synchronizacja selektywna /
zapis wersji / okres przechowywania w koszu
Funkcje dodatkowe: pakiet biurowy online / funkcje skanowania /
dostępność offline (mobilnie) / integracja z systemem plików (w aplikacji)
Punkty dodatnie i ujemne

Amazon Drive

Dobre zarządzanie zdjęciami,

25 % Dużo pamięci gratis, duży wybór płatnych

Funkcje odtwarzania

7

Amazon

Amazon oferuje stosunkowo niedrogą pamięć,
klienci Prime mogą archiwizować zdjęcia bez
limitu. Rozgraniczenie usług pomiędzy Amazon
Drive i Amazon Photos zwłaszcza na urządzeniach mobilnych jest problematyczne, bo do
zarządzania pamięcią potrzeba dwóch aplikacji.
Dodatkowe punkty ujemne były rezultatem
brakujących funkcji przy udostępnianiu danych,
na przykład udostępniania z hasłem.

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, OSX, iOS, Android

Struktura subskrypcji

bardzo dobra 4,7

5,2

2,5
3,5

6,0
6,0

6,0 tak / tak / tak / częściowo

bardzo dobra 4,7

3,9

6,0

tak / tak / tak / tak

bardzo dobra 5,0

6,0
5,1
6,0
4,5
5,0

3,5

tak / tak / tak / 15 dni

Pamięć darmowa: standardowo / możliwość zwiększenia maksymalnie o
Oferowane wielkości pamięci (komercyjnie; dla użytkowników prywatnych)

jakość

w UE
Obsługa czasami uciążliwa

6,0

podsumowanie wyników testu

Funkcje synchronizacyjne
Wysyłanie zdjęć i multimediów, nadawanie nazw

Bezpieczna pamięć z serwerami

bezpieczeństwa
Mały wybór abonamentów, dość wysoka cena
za 1 GB

tak / tak / tak / nieograniczony

funkcji darmowych
Wadliwe warunki licencyjne,
pamięć poza granicami UE

Jak dobre są obsługa i zakres funkcji?

W Stratos HiDrive nawet nie próbujmy szukać
darmowej pamięci. Za to cztery plany abonamentowe nadają się do wielu zastosowań i są
akceptowalne cenowo. Zapis danych wyłącznie
w UE i opcjonalne szyfrowanie end-to-end dają
przyjemne poczucie bezpieczeństwa podczas
wysyłania osobowych danych. Obsługa i komfort
mogłyby być jednak lepsze.

6,0 obszerne (prawa do edycji niepredefiniowane przy udostępnianiu
linku)
5,1 tak / tak / nie / nie

Ł atwo, szybko, bardzo wiele

Jak wygląda struktura subskrypcji i umów?

Cena/miesiąc: od 9 zł
Cena/GB: od 2,7 grosza

bardzo obszerne (obszerne zarządzanie uprawnieniami)

Dysk Google kusi: 15 GB pamięci, dobre funkcje
zarządzania kolekcją zdjęć oraz doskonale
zintegrowany klient poczty i oprogramowanie
biurowe – i to wszystko za darmo. Abonamenty
premium (Google One) są jednak kosztowne.
A decydując się na Google, musimy mieć na
uwadze, że oddajemy informacje w ręce
najbardziej profesjonalnego zbieracza danych
na świecie.

Lokalizacje serwerów
Szyfrowanie
Szybkości (łącze DSL100): pobieranie / wysyłanie

HiDrive

5,7

5

Jak bezpieczne są dane i jak szybki jest serwis?

Cena/miesiąc: od 37,50 zł
Cena/GB: od 4,5 grosza

Strato

4,7 bardzo obszerne (niektóre prawa do edycji predefiniowane przy
udostępnianiu linku)
6,0 tak / tak / tak / 120 dni

jakość

Jak obszerna jest oferta pamięci?

Tresorit

Bardzo wysokie standardy

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, OSX, iOS, Android
5,1 Pamięć gratis OK, mały wybór

4

Tresorit

Jeśli naszym priorytetem jest bezpieczeństwo,
to szukaliśmy właśnie Tresorit. Szwajcarsko-węgierski dostawca zawsze używa szyfrowania
end-to-end, a na poziomie funkcjonalnym oferuje
niemal każdą funkcję bezpieczeństwa, jaką
można sobie wyobrazić łącznie z ograniczeniami
pobierania i linkami chronionymi hasłem. Za
bezpieczeństwo jednak płacimy: obie wielkości
pamięci – duża i mała – są stosunkowo drogie.

end-to-end
W ofercie tylko duże plany
abonamentowe

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, OSX, iOS, Android

25 % Dobry pakiet oprogramowania biurowego w wyższym
abonamencie

Cena/miesiąc: od 45 zł
Cena/GB: od 2,7 grosza

Prosta obsługa, opcjonalnie

pakietem Office
Przy rezygnacji z Office mało oferowanej
pamięci

Jak obszerna jest oferta pamięci?

Dropbox

Warto zainteresować się klasykiem nawet
w wariancie darmowym, gdzie można mieć
do 14 GB dodatkowej pamięci. W kwestii obsługi
i komfortu to Dropbox od samego początku
wyznaczał standardy i nic się tu nie zmieniło.
Serwis ewoluował i ma teraz także bezpieczną
opcję szyfrowania end-to-end. Pakiety subskrypcyjne są jednak tak duże, że dla mniejszych projektów
są przewymiarowane i raczej zbyt kosztowne.

W wyższych abonamentach z kompletnym

podsumowanie wyników testu

3

Dropbox

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, OSX, iOS, Android

4,3 Dużo pamięci gratis, mały wybór
3,1 10 GB / 0 GB
4,6 od 500 GB do 2000 GB, w 2 planach abonamentowych:
Premium, Premium Plus
4,7 abonamenty prywatne i biznesowe
5,6 Serwery poza UE, wysoka szybkość
6,0 poza UE (m.in. USA)
6,0 tak (256-bit AES, end-to-end płatne)
4,4 wysoka (10,4 MB/s) / wysoka (1,2 MB/s)
2,8 Niedrogo, ale wadliwe warunki licencyjne
2,6 1,8 grosza / 3,6 grosza
2,2 brak / trochę ograniczone
3,5 zbyt wiele klauzul nieprzyjaznych dla klientów i nieskutecznych,
np. w kwestii odpowiedzialności i ograniczeń. Warunki licencyjne
tylko po angielsku
4,2 Łatwo, ale ilość urządzeń jest limitowana
3,5 backup (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
5,3 obszerne (łatwo, wygodnie)

4,4
4,3
3,9
6,0
4,6

4,0
4,5
5,4

4,1
5,5
5,0
2,0

4,4

6,0
1,0

brak backupu (w jedną stronę), synchronizacja (w dwie strony)
obszerne (łatwo i praktycznie, nazwy plików nie dopasowują się
automatycznie)
ograniczone (brak komfortowych funkcji fotograficznych,
dobry mobilny odtwarzacz multimediów)
tak / nie / tak / tak
ograniczony
nieograniczona (nieograniczona)
nie / tak / tak

4,8 trochę ograniczone (szczegółowe nadawanie uprawnień niemożliwe)
4,7 tak / nie / nie / 30 dni

3,5
2,7

obszerne (łatwe definiowanie uprawnień zapisu/odczytu)
tak / nie / nie / nieograniczony

5,0 trochę ograniczone (niemożliwe uszczegółowianie przyznawanych uprawnień)
3,5 tak / tak / tak / 30 dni

3,5

tak / tak / tak / tak

6,0 nie / nie / nie / tak

2,2

tak / nie / nie / tak

3,5 nie / nie / tak / tak

3,5

wadliwe warunki licencyjne

-0,5

ograniczone (bez funkcji pokazu slajdów, wyświetlanie z kafelkami
i paskiem)
tak / tak / tak / tak
jest
nieograniczona (nieograniczona)
tak / nie / nie

2,8 mocno ograniczone (prawie wyłącznie funkcje zarządzania)

obszerne (łatwo i intuicyjnie; domyślnie tylko uprawnienia do odczytu)
nie / tak / tak / nieograniczony

6,0 nie / nie / tak / tak
6,0 ograniczony
6,0 nieograniczona (nieograniczona)
2,7 nie / nie / nie

dobra 4,4

4,7

2,5
4,7

3,5

dobra 4,2
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6,0
5,0

2,8 trochę ograniczone (player audio z funkcją playlisty)

4,0

4,7 tak / nie / tak / tak
3,5 jest
6,0 5 (5)
4,7 nie / tak / tak

4,7
6,0

dobra 4,1

wadliwe warunki licencyjne, ochrony danych

4,4
4,7
5,2

-1,0

dostateczna 3,4

