
SPOSOBY DYSTRYBUCJI 
OPROGRAMOWANIA PANDA

Panda Security oferuje trzy sposoby dystrybucji oprogramowania 
na stacje końcowe:

- Lokalne pobranie pliku instalacyjnego z portalu    
 zarządzającego

- Generacja instalacyjnego linku URL z opcją zaproszenia  
 użytkownika przez wiadomość e-mail

- Narzędzie zdalnej instalacji w sieciach korporacyjnych   
 (dostępne jedynie dla systemów Windows)

W tej instrukcji zostaną omówione dwa pierwsze sposoby. 
Korzystanie z narzędzia distribution tool opisane jest w osobnej 
instrukcji. 

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 Panda.

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Procesor   Pentium 300 MHz lub lepszy

Dysk twardy   256 MB

Miejsce na instalację   500 MB

Przeglądarka  Internet Explorer 6 lub nowsza

System operacyjny   Windows 2000 lub nowszy

RAM  64 MB dla ochrony antywirusowej,  
 128 MB dla firewall

Połączenie internetowe  Wymagane by korzystać z detekcji  
  chmurowej

PRZYGOTOWANIE DO DYSTRYBUCJI 
OPROGRAMOWANIA 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić ile komputerów 
w naszej sieci nie jest objętych ochroną antywirusową. Aby 
wykonać rozeznanie, możemy skorzystać z opcji znajdź 
niezabezpieczone komputery. W tym celu logujemy się  
do portalu zarządzającego, otwierając w przeglądarce adres: 
https://www.pandacloudsecurity.com/PandaLogin/ 



Z dostępnych usług wybieramy tę, którą chcemy 
rozdystrybuować. W obecnym przypadku wybieramy Adaptive 
Defence 360:

Przechodzimy do zakładki Instalacja:



Wybieramy zakładkę Wyszukaj. To okno wyświetla wszystkie 
poprzednie wyszukiwania, które można edytować oraz uruchomić 
ponownie. Jeżeli nie wykonywaliśmy nigdy wyszukiwania, 
wciskamy przycisk Nowe wyszukiwanie:

W następnym oknie musimy podać nazwę wyszukiwania oraz 
komputer, który wykona operację przeszukiwania sieci. Ten 
komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Panda (np. 
przez lokalne pobranie pliku instalacyjnego) i być widoczny na 
liście chronionych urządzeń.

Następnie musimy wybrać zakres przeszukiwania: 

- Pierwsza opcja skorzysta z maski podsieci komputera   
 wybranego wcześniej i na jej podstawie przeszuka sieć 

- Druga opcja pozwala na dokładne określenie zakresu   
 adresów IP

- Trzecia opcja pozwala na zadeklarowanie domen, które  
 zostaną przeszukane

Następnie uruchamiamy wyszukiwanie wciskając przycisk OK. 
Powrócimy do okna, w którym będziemy mogli sprawdzić postępy 
naszego wyszukiwania, datę jego rozpoczęcia, przez kogo 
zostało stworzone oraz jego stan. Po zakończeniu wyszukiwania 
wyświetlona zostanie lista niechronionych komputerów oraz tych, 
na których zostało już zainstalowane oprogramowanie Panda.



Następny krok przygotowania do instalacji to sprawdzenie, czy 
posiadamy wystarczającą liczbę licencji do dystrybuowania na 
niechronione stacje końcowe. Możemy to sprawdzić przechodząc 
do zakładki Status w portalu zarządzającym, a następnie klikając 
przycisk Szczegóły obok informacji o subskrypcjach.

Zostaniemy przeniesieni do okna, w którym z łatwością możemy 
sprawdzić liczbę licencji które mamy jeszcze do wykorzystania:

Następnie musimy zdecydować się na sposób dystrybucji.
By sprawdzić dostępne opcje, przenosimy się do zakładki 
Instalacja. Możemy tam znaleźć trzy opcje, które zostały 
przedstawione na początku tej instrukcji:

- Pobierz instalator: opcja ta pozwala na ręczne pobranie   
 instalatora programu przez administratora bezpośrednio   
 z portalu zarządzającego. Rozwiązanie to najlepiej    
 sprawdzi się gdy chcemy przeprowadzić instalacje na
  małej ilości komputerów lub potrzebujemy pierwszej
 stacji do wykonania wyszukiwania niechronionych    
 urządzeń.

- Wygeneruj instalacyjny adres URL: ta opcja generuje
 link, w który klikają użytkownicy w celu pobrania
  oprogramowania. Dostępna jest również opcja wysłania   
 zaproszenia pocztą elektroniczną do grupy użytkowników,   
 ale link może także zostać udostępniony w inny dowolny
 sposób. Metoda ta sprawdza się w średniej wielkości
 środowiskach i wymaga od użytkownika przeprowadzenia
 prostego procesu instalacji.

- Skorzystaj z narzędzia dystrybucyjnego pozwala
 administratorowi na przeprowadzenie zdalnej instalacji
 oprogramowania na stacje końcowe bez angażowania
 użytkowników. Metoda ta jest odpowiednia dla dużych
 środowisk i, choć wymaga stosownych przygotowań, 
 pozwala w znacznym stopniu uprościć i zoptymalizować
 proces dystrybucji oprogramowania. 



Następnie sprawdzamy, czy na stacjach docelowych zainstalowane 
jest konkurencyjne oprogramowanie antywirusowe. Panda 
Security pozwala na usunięcie takiego oprogramowania podczas 
własnego procesu instalacji. W tym celu, przed rozpoczęciem 
dystrybucji należy przejść do zakładki Ustawienia, a następnie 
kliknąć na profil DEFALUT, by edytować ustawienia domyślnego 
profilu bezpieczeństwa uruchamianego zaraz po instalacji. Gdy 
korzystamy z generacji linku URL, możemy przypisać dowolny 
profil jako uruchamiany domyślnie. 

W otwartym edytorze profilu wybieramy zakładkę Windows 
i Linux:

Następnie przechodzimy do okna Ustawienia zaawansowane 
i zaznaczamy okienko Automatycznie odinstaluj inne 
rozwiązania zabezpieczające. Klikając w niebieską 
informację Które rozwiązania zabezpieczające będą odinstalowane 
automatycznie? wyświetlona zostanie lista programów, które Panda 
będzie w stanie odinstalować podczas dystrybucji produktu. 
Jeżeli komputer jest już chroniony przez inne rozwiązanie Panda, 
ochrona zostanie zaktualizowana bez konieczności odinstalowania 
lub ponownej instalacji produktu.



LOKALNE POBRANIE PLIKU INSTALACYJNEGO 
Z PORTALU ZARZĄDZAJĄCEGO

Po przejściu do zakładki Instalacja, klikamy na ikonę systemu 
operacyjnego, dla którego chcemy pobrać paczkę instalacyjną:

Po pobraniu pliku uruchamiamy instalator. Może on zostać 
przeniesiony na dowolną stację (np. za pomocą pamięci 
przenośnej) lub pobrany lokalnie po zalogowaniu do konsoli 
zarządzającej.

Zostanie uruchomiony kreator instalacji. Cały proces instalacji 
jest bardzo prosty i może być z powodzeniem przeprowadzony 
przez użytkownika stacji końcowej. 



Po kliknięciu przycisku Dalej, rozpocznie się instalacja. Gdy 
proces się zakończy, wyświetlone zostanie okno pozwalające 
zakończyć działanie kreatora. 

Na stacji końcowej jest już zainstalowane oprogramowanie Panda. 
Komputer zostanie wyświetlony w portalu zarządzającym, gdy 
tylko stacja wykona połączenie 
z serwerem.

GENERACJA INSTALACYJNEGO LINKU URL Z OPCJĄ 
ZAPROSZENIA UŻYTKOWNIKA PRZEZ WIADOMOŚĆ 
E-MAIL

Po otwarciu zakładki Instalacja, przechodzimy do sekcji 
Wygeneruj instalacyjny adres URL. Z tego poziomu 
mamy możliwość skopiowania linku URL prowadzącego do 
paczki instalacyjnej oprogramowania antywirusowego. Możemy 
udostępnić link użytkownikom w naszej sieci i umożliwić im 
instalacje oprogramowania. Proces ten można również wykonać 
poprzez rozesłanie zaproszeń przez wiadomości e-mail, klikając 
przycisk Wyślij przez e-mail. Oprogramowanie zostanie 
zainstalowane z ustawieniami profilu przypisanego do grupy, 
którą wybierzemy w oknie Zgrupowane komputery zostaną 
dodane do. Jeżeli chcemy skorzystać z ustalonych przez nas 
ustawień, to ważne jest, by wybrać odpowiednią grupę, tak 
by stacje skorzystały nie z domyślnego, a z odpowiedniego, 
ustalonego przez nas profilu.



Po kliknięciu przycisku Wyślij przez e-mail, w wykrytym na 
komputerze kliencie poczty zostanie wygenerowana wiadomość 
zwierająca link URL potrzebny do pobrania instalatora oraz 
instrukcję instalacji. Możemy teraz dodać adresatów, do których 
chcemy przesłać zaproszenie.

Gdy użytkownik stacji końcowej otworzy link, pobrany zostanie 
plik instalacyjny. Po kliknięciu w niego zostanie uruchomiony 
kreator instalacji. Od tego momentu proces wygląda identycznie 
jak w przypadku lokalnie pobranego pliku instalacyjnego. 

TROUBLESHOOTING

Po zainstalowaniu produktu na stacji nie widać jej w konsoli 
zarządzającej.

W tym przypadku należy sprawdzić czy Zapora ogniowa 
systemu Windows nie blokuje połączeń oprogramowania Panda 
z serwerem zarządzającym. Należy również pamiętać, że stacje 
mogą zostać wyświetlone po pewnej chwili, gdyż stacje łączą się 
z serwerem w 15-minutowych interwałach. 


