
Dystrybucja oprogramowania przez portal PSB

Istnieją trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: 

 • Zaproszenie przez wiadomość E-mail 

 • Pobranie oprogramowania z portalu PSB  

 • Urządzenie do zdalnej instalacji

Pierwsze dwa sposoby zostaną szczegółowo opisane w dalszej części instrukcji. Aby skorzystać z trzeciego sposobu, 

prosimy o skorzystanie z kolejnej części manuala. 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.

WYMAGANIA SYSTEMOWE 

Procesor   Intel Pentium 4 2GHz lub lepszy

System operacyjny  Windows Vista (32-bit and 64-bit)

    Windows 7 (32-bit and 64-bit)

    Windows 8 i 8.1 (32-bit and 64-bit)

    Windows 10 (32-bit and 64-bit)

Pamięć     1GB lub więcej dla systemu 32 bitowego 

    2GB lub więcej dla systemu 64 bitowego 

Pamięć na dysku twardym 1GB wolnej przestrzeni na dysku

Połączenie internetowe   Wymagane by potwierdzić subskrypcje, otrzymywać aktualizację oraz   

    korzystać z detekcji opartej na chmurze

ZAPROSZENIE PRZEZ WIADOMOŚĆ E-MAIL

Po zalogowaniu do portalu PSB przejdź do zakładki Urządzenia

Kliknij na niebieski przycisk           a następnie wybierz Dodaj nowe urządzenie



Wybierz typ licencji z listy, a następnie kliknij Next

I

Podaj adresy e-mail użytkownikom, którzy mają otrzymać link do instalacji oprogramowania. Aby wysłać link do wielu 

adresatów, kliknij przycisk Dodaj po każdym wprowadzeniu nowego adresu 



Gdy urządzenie zostało dodane do portalu, użytkownik otrzymuje mailowe zaproszenie do instalacji oprogramowania. 

Wiadomość zawiera klucz subskrypcji oraz link do pobrania paczki instalacyjnej. Użytkownik pobiera instalator

Użytkownik uruchamia pobrany plik instalacyjny 

I

Użytkownik wybiera język w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie



Użytkownik akceptuje warunki licencji

W następnym oknie wprowadzony będzie klucz subskrypcji, dzięki której wygenerowana została paczka instalacyjna. 

Klikamy Następny

Następnie rozpocznie się pobieranie aktualizacji. Gdy proces zakończy się, wyświetlone zostanie okno w którym 

użytkownik wybiera Instalacja automatyczna



Oprogramowanie rozpocznie instalację, a po jej zakończeniu poinformuje o sukcesie. Klikamy Następny, co zakończy cały 

proces instalacji oprogramowania.

I



POBRANIE OPROGRAMOWANIA Z PORTALU PSB

Po zalogowaniu do portalu PSB przechodzimy do zakładki Pobrane pliki

 

I

Wybieramy interesujące nas oprogramowanie, a następnie klikamy przycisk w celu pobrania pliku instalacyjnego. 

Przykładowe pobranie instalatora na stacje końcowe z systemem operacyjnym Windows:



Uruchamiamy pobrany instalator

Wybieramy język, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie

Akceptujemy warunki licencji



Wprowadzamy klucz subskrypcji odpowiedniej licencji

Odpowiedni klucz możemy znaleźć w zakładce Subskrypcje

Następnie rozpocznie się pobieranie aktualizacji. Gdy proces zakończy się, wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy 
Instalacja automatyczna



Oprogramowanie rozpocznie instalację, a po jej zakończeniu poinformuje o sukcesie. Klikamy przycisk Zakończ, co 
zakończy cały proces instalacji oprogramowania



Troubleshooting
PO INSTALACJI OPROGRAMOWANIE NIE JEST WIDOCZNE W PORTALU PSB

Jeżeli oprogramowanie nie jest widoczne, klikamy przycisk Aktualizuj w głównym interfejsie PSB Workstation Security. 
Jeżeli komputer ciągle nie jest wyświetlany, sprawdzamy czy klucz subskrypcji został poprawnie dodany do portalu. 

VERIFICATION ERROR PODCZAS INSTALACJI

Jeżeli podczas instalacji oprogramowania widoczna jest wiadomość: 

„The subscription key you entered (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) cannot be recognized. Please enter a valid subscription key” 

- oznacza to, że komputer został usunięty z portalu i nie może zostać poprawnie zweryfikowany. Sytuacja ta spotykana jest, 
gdy następuje ponowna instalacja oprogramowania lub subskrypcja jest przenoszona między stacjami. W tym celu należy 
wyczyścić listę zablokowanych komputerów, na którą wędruje stacja po usunięciu jej z subskrypcji. W tym celu logujemy 
się w portalu PSB, otwieramy zakładkę Subskrypcje, a następnie klikając w niebieski przycisk     wybieramy Wyczyść  
listę usuniętych komputerów.


