
Sending large files
Przesyłanie dużych plików

English Polski
Using services to transfer large files – 'when 
a zip will not do'

Korzystanie  z  usług  do  przesyłania  dużych  plików  –
„gdy zip nie zadziała”

When working with digital tools a large volume
of data is generated and must be shared with
our  collaborators.  The  quickest  and  most
accessible way to send something is attaching it
to an email. However,  files can be very big, or
there might be too many of them. A compressed
archive (a .zip) can economise to some extent
but  when  larger  (much  larger)  files  must  be
transferred  then  other  approaches  should  be
employed.

Podczas  pracy  z  narzędziami  cyfrowymi  generowane  są
duże  ilości  danych,  które  należy  udostępniać  naszym
współpracownikom.  Najszybszym  i  najbardziej  dostępnym
sposobem wysłania czegoś jest dołączenie tego do e-maila.
Jednak czasem pliki mogą być bardzo duże lub może być
ich  zbyt  wiele.  Skompresowane  archiwum  (.zip)  może  w
pewnym  stopniu  zaoszczędzić  rozmiar,  ale  jeśli  trzeba
przenieść  większe  (znacznie  większe)  pliki,  należy
zastosować inne metody.

Transferring large files Przesyłanie dużych plików
It is quite common for individuals and groups to
need  to  exchange  extremely  large  files  or
folders. When the data is above 20MB then an
email is not appropriate. In these cases we can: 

- Write  the  data  on  CD(s)  or  USB stick
and  send  them  to  the  recipients.
Feasible  but  impracticalsince  it has  an
extra cost and incurs a delay.

- Upload the file in some cloud resource
(e.g.  google  drive),  share  the  file  and
notify the recipients to go and download
it. This is common and convenient but as
space is limited you have to remember
and delete the file after a while.

- Upload  the  file  in  some  online  service
and  the  service  provider  will  email  the
recipients  to  download  the  file(s).
Explained in more detail below 

Często  zdarza  się,  że  osoby  i  grupy  muszą  wymieniać
bardzo duże pliki lub foldery. Gdy dane przekraczają 20 MB,
wiadomość  e-mail  nie  jest  odpowiednia.  W  takich
przypadkach możemy: 

- Zapisać  dane  na  płytach  CD  lub  pamięci  USB
i wysłać  je  do  odbiorców.  Jest  to  wykonalne,  ale
niepraktyczne,  ponieważ  wiąże  się  z  dodatkowymi
kosztami i powoduje opóźnienie. 

- Przesłać plik do jakiegoś zasobu w chmurze (np. na
Dysk  Google),  udostępnić  plik  i  powiadomić
odbiorców,  aby  go  pobrali.  Jest  to  powszechne
i wygodne,  ale ponieważ miejsce jest  ograniczone,
musisz po chwili zapamiętać i usunąć plik. 

- Przesłać plik do jakiejś usługi online, a usługodawca
wyśle  do  odbiorców  e-mail  z  prośbą  o  pobranie
pliku(ów).Bardziej szczegółowo wyjaśniono poniżej.

Transfer as a service Przenieś jako usługę
Websites  like:  wetransfer.com,  transferxl.com,
jumpshare.com, securlysend.com,  filemail.com,
transferpcloud.com,  www.sendtransfer.com,
mailbigfile.com,  sendgb.com and more offer  a
service of temporarily storing some files in order
for recipients to download them. Depending on
the site: 

- the service can be free or paid, 
- you might need to set up an account or

not, 
- there (most often) is a limit to the size of

files that you can send.
The  idea  is  simple  enough  and  involves  the
following steps: 

Witryny  takie  jak:  wetransfer.com,  transferxl.com,
jumpshare.com,  securlysend.com,  filemail.com,
transferpcloud.com, www.sendtransfer.com, mailbigfile.com,
sendgb.com  i  inne  oferują  usługę  tymczasowego
przechowywania  niektórych  plików,  aby odbiorcy  mogli  je
pobrać. W zależności od strony:

- usługa może być bezpłatna lub płatna, 
- może być konieczne założenie konta lub nie, 
- istnieje  (najczęściej)  ograniczenie  rozmiaru  plików,

które możesz wysłać. 
Pomysł jest dość prosty i obejmuje następujące kroki: 

- wybierz pliki do wysłania,
- wprowadź swój e-mail, 
- wprowadź adresy e-mail odbiorców,



- select files to send
- enter your email
- enter the recipients’ email(s)
- enter  (optionally)  a  messageto  the

recipients and
- click the 'send' button.

The files are uploaded on the service provider
servers, and the service provider will email the
recipients that you have sent them some files.
They will  then  have  a  limited  amount  of  time
(most  often a few days)  to  visit  their  site  and
download the file(s). 

- wprowadź (opcjonalnie) wiadomość do odbiorców,
- kliknij przycisk wyślij. 

Pliki  są  przesyłane  na  serwery  usługodawcy,
a usługodawca wyśle e-mailem do odbiorców, że wysłałeś
im kilka plików. Będą mieli wtedy ograniczoną ilość czasu
(najczęściej kilka dni) na odwiedzenie ich witryny i pobranie
plików.


