
Metody instalacji Client Security

Instalację oprogramowania F-Secure na stacjach końcowych można przeprowadzić na dwa sposoby – lokalnie, uruchamiając 

instalator w standardowy sposób, oraz zdalnie, przez Policy Manager, bez potrzeby obsługi docelowego komputera.  

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Procesor      Intel Pentium 4 2 GHz lub lepszy

System operacyjny     Windows 8 i 8.1, 32- i 64-bitowy

     Windows 7, 32- i 64-bitowy

     Windows Vista 32- i 64-bitowy

     Windows 10 (Oprogramowanie F-Secure w wersji 12)

Pamięć     1 GB RAM lub więcej dla 32-bitowego systemu

     2 GB RAM lub więcej dla 64-bitowego systemu

Pamięć na dysku twardym  1.5 GB wolnej pamięci

Połączenie internetowe   Wymagane by otrzymywać aktualizacje i korzystać z funkcji bazujących 
     na chmurze

1. Instalacja lokalna
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Aby zainstalować ochronę stacji końcowej lokalnie, należy przenieść wcześniej wygenerowaną paczkę instalacyjną na 
dysk twardy komputera docelowego. Instrukcję jak wygenerować paczkę instalacyjną można znaleźć pod adresem  www.
veracomp.pl/partnerzy/producenci/f-secure. Gdy plik znajduje się już na komputerze, klikamy na ikonę by rozpocząć 
proces instalacji: 

Pojawi się okno powitalne, w którym klikamy „Next”



Następnie zobaczymy komunikat informujący o tym, że program jest gotowy do rozpoczęcia instalacji. Wszystkie 
informacje o ustawieniach instalowanego oprogramowania zostały wcześniej zebrane przez instalator podczas procesu 
tworzenia paczki instalacyjnej w Policy Managerze. 

Klikamy Install

Następnie pojawi się okno z informacjami o postępach instalacji

I

Gdy proces zakończy się, klikamy „Finish”, a na komputerze zostanie utworzona ikona przez którą możemy otworzyć okno 
programu.



IMPORT HOSTÓW DO POLICY MANAGER

W celu importu komputerów, na których zainstalowano oprogramowanie Client Security, należy otworzyć Policy Manager 
Console, następnie przejść do zakładki Summary i kliknąć Autodiscover Windows Hosts

Poniżej zobaczymy informacje o nowych hostach, które pojawiły się po instalacji. Aby dodać nowe komputery do drzewa 
polityk, klikamy Add these hosts to a domain

I

W oknie które się otworzy, zobaczymy listę nowych hostów razem z informacjami ich dotyczącymi. Display name to 
nazwa komputera, Data/time informuje kiedy zostało zainstalowane oprogramowanie, widać też adres IP oraz na 
jakiej platformie odbyła się instalacja. Komputer możemy zaimportować do dowolnego drzewa polityk poprzez wybór 
interesującej nas domeny oraz kliknięcie Import. W przypadku instalacji lokalnej zalecane jest użycie przycisku Refresh.



Po tej czynności można zobaczyć, że host został zaimportowany, rozwijając odpowiednią politykę w tabeli w lewym górnym 
rogu ekranu

2. Instalacja zdalna
W celu przeprowadzenia instalacji zdalnej konieczne jest spełnienie poniższych wymagań. Wszystkie te ustawienia 
powinny zostać wprowadzone na komputerach, na których planowana jest zdalna instalacja oprogramowania F-Secure:

• Udostępnianie plików zostało włączone
• Konto administratora jest zabezpieczone hasłem
• Odblokowane odpowiednie porty sieciowe/wyłączenie firewall
• Wyłączona kontrola UAC

2.1 UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW ZOSTAŁO WŁĄCZONE



2.2 KONTO ADMINISTRATORA JEST ZABEZPIECZONE HASŁEM

Wybierz wbudowane konto administratora

I

a następnie Ustaw lub Zmień hasło. Zapamiętujemy hasło które wpisujemy, będzie ono potrzebne podczas późniejszego 
etapu zdalnej instalacji. 

2.3 ODBLOKOWANIE ODPOWIEDNICH PORTÓW SIECIOWYCH
Aby zapewnić bezproblemową komunikację pomiędzy komputerami należy odblokować następujące porty sieciowe:

• Na stacjach docelowych:  porty 135, 137-139, 445
• Na serwerze zarządzającym:   porty wychodzące 135, 137-139, 445, 80 
    porty przychodzące 135, ,137-139, 445

Wybieramy jako typ reguły Port i klikamy Dalej



Następnie zaznaczamy, by reguła dotyczyła portu TCP, oraz określamy porty lokalne jako 135, 137-139 , 445 i klikamy 
Dalej

I

W następnym oknie zaznaczamy „Zezwalaj na połączenie” i klikamy Dalej



Następnie zaznaczamy wszystkie 3 pola – Domena, Prywatny oraz Publiczny. Klikamy Dalej

Definiujemy nazwę, tutaj przykładowo F-Secure i klikamy Zakończ.

Klikamy na Reguły wychodzące, następnie Nowa reguła i postępujemy identycznie jak w przypadku ustawień Reguły 
przychodzącej. Następnie wykonujemy operację na komputerze na którym zainstalowany jest serwer zarządzający, 
dodatkowo zezwalając na połączenia wychodzące portem 80.



2.4 WYŁĄCZONY UAC

Proces zdalnej instalacji 
Aby rozpocząć proces zdalnej instalacji uruchamiamy Policy Manager Console i udajemy się do zakładki Installation

Do zdalnej instalacji służą dwa przyciski: 

Autodiscover Windows Hosts – po kliknięciu wyświetli się lista wszystkich komputerów w naszej sieci, na których możemy 
zainstalować oprogramowanie.

Push Install to Windows Hosts – po kliknięciu będziemy mogli samodzielnie wpisać adres IP komputera, na którym chcemy 
zainstalować oprogramowanie.

AUTODISCOVER WINDOWS HOSTS
Po wybraniu funkcji Autodiscover Windows Hosts pojawi się okno, w którym wybieramy grupę sieciową w której pracujemy.



AUTODISCOVER WINDOWS HOSTS
Po wybraniu funkcji Autodiscover Windows Hosts pojawi się okno, w którym wybieramy grupę sieciową w której 
pracujemy. 

Po zakończonych poszukiwaniach zostanie wyświetlona lista komputerów. Zaznaczamy te, na których chcemy 
przeprowadzić zdalną instalację i klikamy Install



PUSH INSTALLATION
Gdy wybierzemy opcję  Push Installation pojawi się okno, w którym wpisujemy nazwy WINS lub adres IP hostów. Poniżej, 
w tabelce Host pojawią się wykryte komputery. Zaznaczamy te, na których chcemy zainstalować oprogramowanie i 
kontynuujemy

KREATOR INSTALACJI
Po tym, jak zdecydujemy się już na metodę oraz komputery, na których chcemy zainstalować zdalnie oprogramowanie, 
otworzy się okno, gdzie wybieramy której zaimportowanej wcześniej paczki chcemy użyć do instalacji.



Następnie pojawia się okno, w którym mamy możliwość zdefiniowania polityk, jakie pojawią się na stacjach roboczych, na 
których przeprowadzamy instalację. Możemy wybrać opcję Only defalut policy included, jeżeli chcemy użyć podstawowej 
polityki lub wybrać Include policy for: i wybrać wcześniej zdefiniowaną politykę dla pojedynczego hosta lub domeny.  Polityki 
te można zdefiniować oraz zmieniać również po instalacji.

W następnym oknie mamy możliwość wyboru konta, z którego przeprowadzona będzie instalacja. Jeżeli komputer jest  
w domenie i jest zarządzany przez konto użytkownika, to wybieramy This account, natomiast jeżeli jest on w grupie sieciowej 
i ma zdefiniowane hasło, to wybieramy Another user, gdzie podajemy niezbędne do zalogowania informacje. Przykładowo, 
wpisujemy „Administrator” oraz hasło, które definiowaliśmy wcześniej w części przygotowawczej.



Finalnie pojawi się krótkie podsumowanie, w którym możemy zobaczyć:

Package – paczka, czyli wersja programu którą instalujemy,
Included Policy – jakie polityki zostaną ustawione podczas instalacji,
Account – konto, z którego zostanie przeprowadzona instalacja,
Hosts – na jakich komputerach zostanie zainstalowane oprogramowanie.

W celu rozpoczęcia instalacji klikamy przycisk Start

Pojawi się okno powitalne, w którym klikamy przycisk Next



W następnym oknie wpisujemy kod licencyjny zgodny z wersją oprogramowania, które będziemy instalować.

W kolejnym oknie wybieramy które moduły programu 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 wirusów
• Internet Shield moduł firewall chroni komputer przed nieautoryzowanym dostępem z Internetu oraz zorganizowanymi 

atakami 
• Browsing protection to moduł chroniący użytkownika podczas pracy online
• Device control zapobiega infekcjom złośliwym oprogramowaniem z napędów USB
• Microsoft NAP plug-in  to wtyczka do konfiguracji Microsoft Network Access Protection
• Offload Scanning Agent przekierowuje skanowanie przeglądanej zawartości oraz  w poszukiwaniu malware na serwer 

F-Secure Scanning and Reputation, tak aby zminimalizować wpływ na wydajność

Domyślna konfiguracja została przedstawiona na obrazku powyżej. Zapewnia ona pełną ochronę i całkowicie chroni stację 
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 dodatkowych atrybutów stacji, na którym zostanie zainstalowana paczka. 
Mogą one zostać użyte podczas późniejszego przydzielania komputera 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.

Po kliknięciu Finish rozpocznie się proces instalacji oprogramowania na komputerze docelowym. Będzie to można 
zaobserwować dzięki pojawieniu się ikony programu na pulpicie. 



Również w Policy Manager Console będziemy mogli obserwować stan instalacji. Pole Status informuje nas o stanie 
instalacji, pole Time o czasie jaki upłynął od rozpoczęcia instalacji, Total to liczba wszystkich komputerów na których 
odbywa się instalacja, Processed wskazuje na liczbę urządzeń  na których proces zakończył się sukcesem, natomiast 
Failed informuje o ilości nieudanych instalacji.

Po zakończonym procesie w tabelce zobaczymy krótkie podsumowanie, na których komputerach instalacja przebiegła 
bezproblemowo, natomiast te, na których proces się nie powiódł, dodatkowo oznaczone są kodem Win32 error code, który 
może okazać się przydatny podczas diagnozowania problemu.

Następnie, przechodząc do zakładki Summary zobaczymy informacje o nowych hostach, które pojawiły się po instalacji. 
Aby dodać nowe komputery do drzewa polityk klikamy na Add these hosts to a domain.



W oknie, które się otworzy, zobaczymy listę nowych hostów razem z informacjami ich dotyczącymi. Display name to nazwa 
komputera, Data/time informuje kiedy zostało zainstalowane oprogramowanie, widać też adres IP oraz na jakiej platformie 
odbyła się instalacja. Komputer możemy zaimportować do dowolnego drzewa polityk poprzez wybór interesującej nas 
domeny oraz kliknięcie Import. 

Po tej czynności będziemy mogli przekonać się, że host został zaimportowany rozwijając odpowiednią politykę w tabeli  
w lewym górnym rogu ekranu.

Troubleshooting
W razie problemów z połączeniem między Policy Managerem a stacjami końcowymi, podczas instalacji zdalnej pierwszym 
krokiem powinno być sprawdzenie, czy wbudowany Firewall systemu Windows nie jest przyczyną kłopotów. Zaleca się 
chwilowe wyłączenie Zapory i sprawdzenie, czy wtedy da się nawiązać połączenie. Jeżeli tak – należy dodać stosowne 
reguły przepuszczające oprogramowanie F-Secure.

Sprawdzić należy również, czy zgadzają się ustawienia deklarowane podczas instalacji – numery portów, na których 
prowadzony jest nasłuch, czy Policy Manager Server zezwala na połączenia z Console z zewnętrznego komputera, itp. 

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.


