
Generacja paczki instalacyjnej F-Secure Client 
Security/Client Security Premium
W celu zainstalowania oprogramowania F-Secure Client Security na stacjach końcowych, należy przy pomocy konsoli 
zarządzającej (Policy Manager Console) wygenerować paczkę instalacyjną, którą następnie można uruchamiać  
a wybranych komputerach. Instalacja konsoli zarządzającej została opisana w innym dokumencie, dostępnym pod adresem:  
www.veracomp.pl/partnerzy/producenci/f-secure
W razie problemów z instalacją prosimy o zalogowanie się na portal: helpdesk.veracomp.pl i zgłoszenie problemu. 
Nasi inżynierowie pomogą Państwu w procesie instalacji i konfiguracji oprogramowania F-Secure.

1. POBIERANIE PLIKÓW INSTALACYJNYCH

Aby pobrać plik potrzebny do wygenerowania paczki instalacyjnej wpisujemy w przeglądarce adres: 
https://www.f-secure.com/webclub

Udajemy się do zakładki Dla firm znajdującej się w prawym górnym rogu

Najeżdżamy na zakładkę Pliki do pobrania

Następnie wybieramy interesujący nas produkt



Jeżeli chcemy wygenerować paczkę z programem do ochrony stacji końcowej, wybieramy Client Security

Jeżeli chcemy wygenerować paczkę z programem do ochrony serwerów wybieramy Server Security

Po wybraniu interesującego nas produktu, na otworzonej stronie otwieramy zakładkę Downloads

a następnie ściągamy na dysk plik .jar. Warto zauważyć, że programy dostępne są do pobrania w dwóch wersjach – 
Standardowej i Premium, jak i również z rozszerzeniem .jar oraz .exe. Proszę upewnić się, że pobierany plik jest  
w wersji zgodnej z wykupioną licencją, oraz z rozszerzeniem .jar. (Pliki z rozszerzeniem .exe oznaczają wersje niezarządzaną 
oprogramowania)



W przypadku pobierania pliku odpowiadającego Server Security w wersji standardowej klikamy na: 

Analogicznie w przypadku wersji Premium oraz Client Security.

2. GENEROWANIE PACZKI INSTALACYJNEJ
Po pobraniu pliku otwieramy Policy Manager Console (konsolę zarządzającą) i udajemy się do zakładki Installation

Wybieramy zakładkę Installation Packages

Otworzy nam się okno w którym importujemy do programu pliki instalacyjne pobrane ze strony producenta.  
Klikamy na przycisk Import.



Otworzy się okno, w którym wskazujemy lokalizacje w której znajduje się pobrany plik i klikamy przycisk Import

Po imporcie plik będzie widoczny w konsoli zarządzającej jako paczka oprogramowania z której możemy stworzyć 
Instalator.



W celu wygenerowania paczki instalacyjnej należy zaznaczyć wcześniej zaimportowaną paczkę oprogramowania,  
a następnie kliknąć na przycisk Export.

W wyświetlonym oknie wybieramy lokalizacje do której chcemy wyeksportować paczkę instalacyjną.



Po kliknięciu przycisku Export pojawia się okno, w którym mamy możliwość zdefiniowania polityk które pojawią się na 
stacjach roboczych przed połączeniem z serwerem zarządzającym. Możemy wybrać opcję „Only defalut policy included” 
jeżeli chcemy użyć podstawowej polityki, lub wybrać Include policy for:, co pozwoli wybrać wcześniej zdefiniowaną.  Polityka 
wybrana w tym oknie obowiązuje przed połączeniem z serwerem zarządzającym i może być zmieniona po połączeniu stacji 
z serwerem zarządzającym. Aby kontynuować  klikamy przycisk Start.

Pojawi się okno informujące o rozpoczęciu generowania paczki instalacyjnej. Aby przejść do następnych kroków  
klikamy przycisk Next



Następnie wpisujemy kod licencyjny zgodny z wersją oprogramowania, które będziemy instalować. 

W następnym oknie wybieramy moduły programu, które chcemy zainstalować.



• Virus and spayware protection - odpowiada za podstawową ochronę antywirusową.

• DeepGuard - to moduł odpowiadający za wykrywanie nieznanych zagrożeń i podejrzanego zachowania procesów 
systemowych.

• E-mail scanning - odpowiada za skanowanie załączników poczty E-mail.

• Web traffic Scanning - odpowiada za skanowanie ruchu HTTP w poszukiwaniu zagrożeń.

• Internet Shield - moduł firewall chroniący komputer przed nieautoryzowanym dostępem z Internetu oraz atakami 
sieciowymi.

• Browsing protection - to moduł dodatkowo chroniący użytkownika podczas przeglądania sieci.

• Device control – moduł zapewniający możliwość kontroli urządzeń podłączonych do komputera.

• Microsoft NAP plug-in  - wtyczka do konfiguracji Microsoft Network Access Protection.

• Offload Scanning Agent – moduł stosowany w rozwiązaniach wirtualnych. Przekierowuje on skanowanie na zewnętrzny 
serwer skanujący (Scanning and Reputation Server) zmniejszając obciążenie systemu.

Domyślna konfiguracja została przedstawiona na obrazku powyżej. Zapewnią ona pełną ochronę i całkowicie chroni  
stacje końcową. Ostatnie dwa moduły są stosowane jedynie w specyficznych rozwiązaniach.

W kolejnym oknie wybieramy język, w jakim dostępny będzie interfejs programu (dostępny jest język polski):



W następnym oknie w polu Policy Manager Server URL wpisujemy adres IP serwera, na którym zainstalowany jest Policy 
Manager Server oraz sposób identyfikacji hostów w polu Host identification. Domyślnie program do połączenia przyjmuje 
port 80, jeżeli podczas instalacji zadeklarowany został inny należy podać adres w formie adresIP:port

W tym oknie istnieje możliwość zadeklarowania właściwości hosta na którym zostanie zainstalowana paczka które 
zostaną użyte podczas późniejszego przydzielania do drzewa domeny. Korzystanie z tej właściwości nie jest obowiązkowe  
do poprawnej instalacji i można bezpiecznie kontynuować bez wydawania jakichkolwiek instrukcji w tym oknie. 



W następnym oknie wybieramy czynność w wypadku gdy instalator wykryje oprogramowanie antywirusowe 
zainstalowane wcześniej na stacji roboczej. Możemy wybrać opcję Uninstall conflicting software, która odinstaluje stare 
oprogramowanie lub Install the product only if no conflicting software is detected, która zainstaluje produkty tylko  
w wypadku, gdy nie będzie występował konflikt z innym oprogramowaniem antywirusowym. 

W następnym oknie do wyboru są opcje restartu komputera po zainstalowaniu oprogramowania.
Możemy ustawić opcję Ask user before restarting, która zapyta użytkownika czy chce ponowne uruchomić komputer. Druga 
opcja to Restart after installation in…,  w której określamy po jakim czasie po instalacji komputer samoczynnie zrestartuje 
się oraz jaka wiadomość zostanie wyświetlona użytkownikowi, informując go o konieczności ponownego uruchomienia 
komputera.



Następnie klikamy przycisk Finish i w lewym dolnym rogu pojawi się informacja o postępach eksportu paczki.

Gdy proces ten zakończy się, znajdziemy paczkę z rozszerzeniem .msi (gotową do instalacji) w folderze, który określiliśmy 
podczas procesu tworzenia paczki instalacyjnej.

 

W razie problemów z instalacją prosimy o zalogowanie się na portal: helpdesk.veracomp.pl i zgłoszenie problemu.  

Nasi inżynierowie pomogą Państwu w procesie instalacji i konfiguracji oprogramowania F-Secure.


