
Instalacja serwera zarządzającego 
F-Secure Policy Manager

Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: 

 • Server – serwera z którym komunikują się klienci.

 • Console – interfejsu graficznego do zarządzania funkcjami serwera.

Konsola zarządzająca nie musi być zainstalowana na tym samym urządzeniu na którym pracuje serwer. 

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.

INSTRUKCJA INSTALACJI SERWERA ZARZĄDZAJĄCEGO RAZEM Z KONSOLĄ 
1.POBIERANIE PLIKÓW INSTALACYJNYCH

W celu pobrania plików instalacyjnych pakietu Policy Manager należy wpisać w przeglądarce adres www.f-secure.com

Wybieramy zakładkę „Dla firm” znajdującą się w prawym górnym rogu strony

Najeżdżamy na zakładkę „Pliki do pobrania”

Wybieramy Policy Manager



Następnie wybieramy zakładkę „Download”

Wybieramy F-Secure Policy Manager w interesującej nas wersji, a następnie klikamy download.

2. INSTALACJA PAKIETU POLICY MANAGER

W celu rozpoczęcia instalacji uruchamiamy plik instalacyjny, znajdujący się w folderze z pobranymi plikami.



Pojawi się obraz i rozpocznie się instalacja

Pojawia się informacja o wersji Policy Manager którą instalujemy, klikamy Next



Zgadzamy się na warunki licencji i klikamy Next

W poniższym oknie mamy możliwość wyboru modułów które chcemy zainstalować (Server i Console).  
Domyślnie instalujemy oba moduły na jednym urządzeniu.  Konsola może być zainstalowana na wielu komputerach. 



Jeżeli chcemy zainstalować konsolę zarządzającą na innym urządzeniu, ponownie uruchamiamy plik instalacyjny  
na komputerze, tym razem zaznaczając jedynie opcje Console podczas instalacji. 

Gdy instalujemy moduł Server instalator poprosi o wprowadzenie hasła którym zabezpieczony będzie dostęp do serwera. 
Należy je wprowadzić, potwierdzić i koniecznie zapamiętać, ponieważ będzie ono wymagane podczas logowania.  
(Istnieje możliwość późniejszej zmiany)



Podczas instalacji modułu Server instalator poprosi również o konfiguracje portów z których korzystał będzie Policy 
Manager.

Host module - Port wykorzystywany do komunikacji z klientami (domyślna wartość 80)

Administration module - Port wykorzystywany do zarządzania serwerem przez moduł Console (domyślna wartość 8080) 

Jeżeli chcemy mieć dostęp do serwera z innego urządzenia, odhaczamy okienko Restrict Access to the local machine. 

Web Reporting module - Jeżeli nie chcemy korzystać z tego modułu odhaczamy okienko Enable 
(domyślna wartość 8081)

Pojawi się okno podsumowujące które komponenty Policy Manager chcemy zainstalować.  
Klikamy Start by rozpocząć proces instalacji.



Po udanej instalacji wybieramy czy chcemy ponownie uruchomić komputer teraz czy zrobimy to później.  
Restart jest niezbędny do poprawnego działania oprogramowania. 

Program został pomyślnie zainstalowany.

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE KONSOLI ZARZĄDZAJĄCEJ

Aby rozpocząć korzystanie z Policy Manager otwieramy program Console klikając na ikonę.

Otworzy się okienko logowania.

•  Connections – wybieramy https://localhost, gdy łączymy się przez Console zainstalowaną na tym samym urządzeniu 
co Server, lub wpisujemy adres IP serwera (razem z portem zadeklarowanym jako Administration Module podczas 
instalacji w formacie adresip:port) jeżeli łączymy się z innego urządzenia.

• User name – wpisujemy ,,admin”

• Password – wpisujemy hasło zadeklarowane podczas instalacji modułu Server. 



Następnie kllikamy przycisk Login i uruchomi się okno konsoli zarządzającej:

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.


