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1 Úvod 

 

Aplikace TrustPort Management slouží ke správě programového vybavení vytvořeného společností 
TrustPort, a.s. na stanicích připojených do lokální počítačové sítě a dále pak k vlastní správě těchto stanic. 
Správa stanic a programového vybavení probíhá z jednoho centrálního místa a tím je usnadněna vlastní 
správa. Osoba nebo osoby pověřené správou tak nemusí instalovat a upravovat nastavení programového 
vybavení na každé stanici v lokální síti zvlášť, ale mohou tyto činnosti provádět pohodlně z jednoho místa 
a pro víc stanic zároveň. S tím také odpadají problémy s různým nastavením programového vybavení na 
stanicích. Pomocí TrustPort Management je možné mít na všech stanicích nainstalovány stejné programy 
se stejným nastavením, nebo je možné si jednotlivé stanice zařazovat do skupin a mít pro každou skupinu 
stanic jiné nastavení. Je také možné si prohlížet jaké nastavení je aplikováno na dané stanici v síti anebo 
prohlížet seznam událostí aplikací. TrustPort Management se tak hodí pro nasazení v podnikových sítích 
anebo všude tam, kde je třeba spravovat více stanic najednou.  

TrustPort Management se dělí na tři základní části: klient, server a administrační konzole. 

 

 

2 Klient 

Klient je část aplikace TrustPort Management, která se instaluje na stanice v lokální počítačové síti. Hlavní 

částí klienta je agent, který komunikuje se serverem a s nainstalovanými aplikacemi, které jsou centrálně 
spravovány. Agenta si lze představit jako jakýsi mezičlánek mezi serverem a aplikací.    
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2.1 Instalace a odinstalace 

 

Bez nainstalovaného klienta na stanici není možné počítač a aplikace na něm spravovat pomocí TrustPort 
Management. Klienta je možné na stanici nainstalovat pomocí grafické konzole nebo ručně na stanici. 
Ruční instalace klienta se zahájí spuštěním programu setup.exe na příslušné stanici (ikonka programu je 
zobrazena níže). Instalační program je řešen jako přehledný průvodce, pomocí kterého dokáží nainstalovat 
program i méně zkušení uživatelé.  

 

Chování instalačního programu klienta TrustPort Management může být ovlivňováno pomocí parametrů 
příkazové řádky.  

Vítejte v průvodci instalací produktu TrustPort Management 

Tato první stránka instalačního průvodce informuje, že jste spustili instalaci klienta TrustPort Management. 
Je zde zobrazeno číslo verze produktu včetně čísla sestavení. Můžete pokračovat v instalačním procesu 
stiskem tlačítka Další. Zároveň je doporučeno ukončit všechny běžící aplikace před zahájením instalace.     

 

Licenční ujednání 

Na této stránce se uživateli zobrazí licenční ujednání. Uživatel je povinen si toto licenční ujednání 
pozorně přečíst a potvrdit, zda s tímto licenčním ujednáním souhlasí, či nikoliv. Potvrzování souhlasu s 
licenčním ujednáním se provádí pomocí přepínačů ve spodní části okna. 

Pokud uživatel s licenční smlouvou nesouhlasí, pak mu není dovoleno pokračovat v instalaci.    

Vyberte cílový adresář 

Tato stránka slouží pro výběr adresáře, kam se má aplikace TrustPort Management nainstalovat. Instalační 
program přednastaví výchozí cestu pro nainstalování produktu a uživatel nemusí tuto cestu měnit. Ve 
spodní části okna je zobrazena informace, kolik volného místa na disku je třeba k nainstalování produktu.    
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Registrační server 

Na stránce "Registrační server" se vybírá způsob nalezení serveru centrální zprávy. Je možné si vybrat 
mezi dvěma možnostmi zadání: 

- IP adresa a port 

zadaná IP adresa a port jsou použity pro registraci stanice k serveru centrální správy. Port obsahuje 
implicitně hodnotu 9675 a nedoporučuje se tuto hodnotu měnit! Jestliže je server zadán přes parameter 
/REGSERVERIP (viz Parametry příkazové řádky), potom je IP adresa předvyplněna.  

- Autodetekce 

stanice se pokusí najít server centrální správy dotazem na síti. V případě že bude na síti provozováno více 
serverů centrální správy (není doporučeno), potom bude použit první nalezený server. Tuto volbu je 
možné automaticky předvybrat zadáním parametru /AUTODETECT (viz Parametry příkazové řádky).  

 

Nastavení výchozí IP adresy 

Z rozbalovací nabídky lze vybrat IP adresu, která se bude používat jako výchozí pro komunikaci se 
serverem a dalšími stanicemi.  
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Připraven k instalaci 

Po zobrazení této stránky má instalační program již dostatek informací a je připraven ke kopírování 
souborů na cílové místo. V okně jsou shrnuty informace o instalaci. Uživatel má v tuto chvíli poslední 
možnost vrátit se zpět a změnit některá nastavení pro instalaci.  

Po kliknutí na tlačítko Instalovat se začnou kopírovat soubory. 

 

Dokončení instalace 

Instalační program provedl kopírování souborů a registraci komponent a čeká na dokončení instalace.  

Stiskem tlačítka Dokončit bude instalační průvodce ukončen. Klient TrustPort Management je nainstalován 
a připraven k použití.  

Odinstalace 

Odinstalace klientské části TrustPort Management se provádí z administrační konzole. Odinstalace pomocí 
volby v ovládacích panelech "Přidat nebo odebrat programy" je z bezpečnostních důvodů zakázána, aby 
uživatelé nemohli klienta centrální správy náhodně nebo i cíleně odinstalovat.  
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2.1.1 Příkazová řádka instalátoru klientské části TrustPort 
Management  

 

Pomocí parametrů příkazové řádky můžete ovlivnit způsob instalace. Seznam možných parametrů lze 
získat spuštěním instalačního programu s parametrem /?.   

Parametry  

/?, /HELP Zobrazí okno se seznamem možných parametrů instalačního programu. 

/SILENT, /VERYSILENT Tichá instalace produktu může proběhnout ve dvou režimech: SILENT nebo 
VERYSILENT. Je-li použit přepínač /SILENT, pak není spuštěn průvodce, 

zobrazí se pouze okno průběhu instalace. Je-li použit přepínač 
/VERYSILENT, pak není zobrazeno ani okno průběhu instalace. S těmito 

parametry by se měl používat vždy parametr /REGSERVERIP (jestliže není 
použit, potom se při instalaci automaticky vybere volba autodetekce 

serveru).    

/DIR="x:\ jméno 
adresáře" 

Přepíše jméno výchozího jména adresáře, zobrazeného na stránce výběru 
cílového adresáře v průvodci instalací. Musí být zadána plná cesta k tomuto 

adresáři. Využitelné v obou tichých instalačních režimech. 

/NOCANCEL Uživateli je znemožněno přerušení procesu instalace zakázáním tlačítka 
'Storno' a ignorováním stisku tlačítka pro uzavření aplikace. Tento přepínač 

je použitelný v kombinaci s přepínačem /SILENT.  

/NORESTART Pomocí tohoto parametru je možné potlačit restartování stanice, jestliže to 
instalátor bude vyžadovat. V určitých případech však může být restart na 
škodu např. při instalaci klienta na poštovní server apod. Pro tento případ 
je vhodné použít parametr /NORESTART a provést restartování počítače 

ručně až v době kdy to bude možné. 

/REGSERVERIP=ip Aby bylo možné při instalaci klienta určit, který server se má použít pro 
registraci, je nutné předat instalátoru v tomto parametru informaci o IP 
adrese serveru. Pokud není tento parametr použit, bude automaticky 

vyplněna IP adresa 0.0.0.0. Tento parametr se standardně používá při 
vzdálené instalaci klientů pomocí grafické konzole centrální správy.    

/REGSERVERPORT=port Parametr /REGSERVERPORT se používá ve spojení s parametrem 
/REGSERVERIP. Slouží k upřesnění čísla portu, na kterém přijímá server 
požadavky o registraci nových klientů. Pokud není parametr zadán, bude 

použito implicitní číslo portu. Implicitní číslo portu, na kterém server 
přijímá požadavky o registraci nových klientů je 9675.   

/AUTODETECT Parametr /AUTODETECT slouží k automatickému nalezení serveru centrální 
správy na síti. Pokud není parametr zadán, bude instalátor vyžadovat 

zadání IP adresy serveru centrální správy.    

/NEWREG Použitím parametru /NEWREG vynutíte přepsání souboru s konfigurací 
centrální správy. Jestliže soubor s konfigurací již existuje a parametr není 

použit, potom zůstane konfigurace zachována.    

/PREFIP=ip Použitím tohoto parametru lze zvolit výchozí IP adresu, která se bude 
používat při komunikaci se serverem centrální správy a dalšími stanicemi.  

/NOVERUPD Pokud se použije tento parameter, nebude se po skončení instalace 
ověřovat dostupnost nové verze.  
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Příklad použití: setup.exe /VERYSILENT /DIR="C:\TrustPort\Management" /REGSERVERIP=192.168.0.10  

Standardní proces odinstalace muže být také modifikován použitím přepínačů /SILENT nebo /VERYSILENT. 
Tyto parametry mají stejný význam jako v případě instalátoru. Odinstalaci TrustPort Management je 
možné spustit z ovládací konzole TrustPort Management.   

 

2.2 První spuštění klienta 

Po instalaci klienta na stanici se klient pokusí registrovat na server centrální správy. Pokud byl při instalaci 

použit parametr definující IP adresu serveru centrální správy, pokusí se klient zaregistrovat přímo na tento 
server. Tento parametr se standardně používá při vzdálené instalaci klientů pomocí grafické konzole 
centrální správy. Jestliže nebyla při instalaci zadána IP adresa serveru centrální správy, dojde k detekci 
serveru centrální správy v lokální síti. Pokud klientu žádný server neodpoví, bude klient periodicky zkoušet 
detekovat server. Je možné pomocí parametrů příkazové řádky určit, který server TrustPort 
Management se má použít.  

2.3 Registrace 

Po úspěšném připojení na server, je serveru předán vytvořený profil nového klienta a klient čeká, zdali 

správce TrustPort Management schválí registraci klienta do centrální správy nebo jestli registraci klienta 
zakáže. Klient se periodicky dotazuje serveru, zdali již byla jeho registrace schválena či nikoliv. Ve 
standardním nastavení jsou všichni klienti automaticky zaregistrováni. Tento režim je ovšem možné 
změnit a povolovat registrace klientů ručně. Pokud je registrace klienta zamítnuta, pak se klient přestane 
serveru dotazovat a agent se uvede do stavu, ve kterém již dále nemůže být ovládán pomocí TrustPort 
Management. Aby mohla být takto zamítnutá stanice zařazena mezi povolené stanice, je nutná reinstalace 
klientské aplikace TrustPort Management na stanici s parametrem /NEWREG. Seznam všech zamítnutých 
stanic je zobrazen v ovládací konzoli TrustPort Management. Pokud je registrace klienta povolena, pak při 
jeho dotazu na server (zdali byl klient povolen či zakázán) dojde k vytvoření profilu stanice na serveru. Od 
tohoto okamžiku je možné stanici ovládat pomocí centrální správy TrustPort Management. Každá nově 
zaregistrovaná stanice je automaticky umístěna do výchozí skupiny nazvané Nezařazené stanice a odtud 
pak může být správcem systému TrustPort Management přemístěna do jakékoliv jiné skupiny.        

2.4 Přihlášení 

Jakmile je klient úspěšně zaregistrován na serveru, je možné provést první přihlášení klienta na server. 

Přihlášení se provádí pokaždé, když je spuštěn agent centrální správy na stanici. Vždy se jedná buď o 
nastartování stanice, nebo o restartování služby agenta. Při přihlášení klienta se na server odesílají 
informace o spravovaných aplikacích (o aplikacích, které jsou ovládány centrální správou TrustPort 
Management), verze operačního systému, IP adresa, jméno počítače a jméno domény do které je počítač 
zařazen (pokud je do domény zařazen). Žádné další informace přenášeny na server nejsou. Odpovědí 
serveru o úspěšné přihlášení je předání přihlašovacích údajů pro přístup k síťovým prostředkům a 
přihlašovacích údajů pro spouštění aplikací. Tyto údaje jsou předávány šifrovaně, aby nemohly být při 
přenosu ze serveru na stanici "odchyceny" a dále pak zneužity nějakým útočníkem. Přihlašovací údaje pro 
síť nejsou v žádném případě ukládány na klientu. Pokud nedojde k úspěšnému přihlášení, nemůže agent 
centrální správy provádět přístup na síťové prostředky pro stahování aplikací atd.          

2.5 Synchronizace 

Jakmile je klient přihlášen do systému centrální správy TrustPort Management, je možné provádět 

synchronizaci nastavení stanice se serverem. Synchronizace stanice je vyvolávána ze strany klienta a to 
periodicky po několika minutách. Implicitně se synchronizuje stanice se serverem v intervalu 120 minut, 
ale tento počet minut lze změnit dle požadavků správce centrální správy. V politice centrální správy je 
možné u synchronizace nastavit tzv. Time-Shaking. Tento režim slouží k rozložení synchronizace stanic se 
serverem definováním intervalu, z něhož se pro každou stanici určuje čas její synchronizace se serverem 
centrální správy. Time-Shaking je po instalaci aktivní. Synchronizace může být vyvolána i ze strany 
serveru, pokud to správce centrální správy potřebuje. Toto vyvolání synchronizace ze strany serveru se 
provádí ručně pro jednoho nebo více klientů zároveň z ovládací konzole. Při synchronizaci dochází k 

ověření, zdali nebylo změněno nastavení pro danou stanici/aplikaci, zdali nebyla vydána nějaká nová 
aktualizace atd. Pokud došlo ke změně, potom jsou staženy příslušné datové soubory a dojde k jejich 
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aplikování. Při synchronizaci klienta též dochází k odeslání informací o nastavení spravovaných aplikací a k 
odeslání všech hlášení, které byly vytvořeny spravovanými aplikacemi.     

2.6 Superagent 

Klient centrální správy může fungovat v režimu Superagent. V tomto režimu si klient centrální správy po 

definované době automaticky stahuje ze serveru centrální správy virové definice a poskytuje je ostatním 
klientům centrální správy ve stejné podsíti. Tímto způsobem je možné delegovat pro každou podsíť 
jednoho či více superagentů a rozložit tak zátěž serveru centrální správy. Jestliže stanice s klientem 
centrální správy chce provést aktualizaci virových vzorků, hledá nejprve ve své podsíti superagenta. Pokud 

existuje, potom klient centrální správy ověří jeho dostupnost a stáhne z něj virové definice. Jestliže 
existuje ve stejné podsíti více superagentů, vybere si klient centrální správy náhodně jednoho, který je 
dostupný, a stáhne z něj virové definice. Pokud neexistuje žádný superagent ve stejné podsíti, což je 
výchozí stav, nebo není žádný ze superagentů v tu chvíli dostupný, stahují se virové vzorky pro každou 
stanici přímo ze serveru, což může vést u velkého počtu stanic ke zvýšení jeho zátěže.    

Příklad použití Superagentů v síti: 

 

Schéma sítě bez použití Superagentů: 
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Jestliže superagent ještě nemá staženy virové vzorky (nedošlo ještě ke spuštění naplánovaného stažení 
virových vzorků) a některý z klientů se je z něj pokusí stáhnout, daná operace v tu chvíli z pohledu stanice 
selže. Jestliže se klient pokusí stáhnout virové vzorky příště, operace již úspěšně projde. Server centrální 
správy si po definované době automaticky stahuje ze serveru společnosti TrustPort, a.s. virové definice. 
První stažení je možné provést ihned po instalaci.   

Libovolného klienta je možné přepnout do režimu superagenta pomocí položky Jednat jako superagent ve 
vlastnostech příslušné stanice. Stanice nezačne po přepnutí do režimu superagenta fungovat jako 
superagent okamžitě, ale až po synchronizaci se serverem centrální správy. Okolní stanice totiž musí 
nejprve získat informaci o tom, že se nějaký superagent v jejich okolí objevil. K získání této informace 
dojde až v průběhu synchronizace okolních stanic se serverem centrální správy.    

 

3 Server 

Server je hlavní částí produktu TrustPort Management. Instaluje se na jeden počítač v lokální počítačové 

síti. V lokální počítačové síti se může vyskytovat vždy jen jeden server. Na tomto serveru jsou uloženy 
všechny aktuální nastavení stanic, hlášení, politiky, seznamy aktualizací, informace o klientech a jejich 
zařazení do skupin v centrální správě. Na server se registrují, přihlašují a připojují klienti a stahují si své 
politiky. Na serveru je též spuštěn webový server, který slouží k ovládání centrální správy. Na tento 
webový server se připojují správci centrální správy (administrátoři i auditoři) pomocí ovládací konzole. Při 
nasazování produktu TrustPort Management se server instaluje vždy jako první a až následně je možné 
instalovat jednotlivé klienty. Při instalaci serveru na počítač se vždy automaticky instaluje i klientská část 
TrustPort Management a není třeba ji jakkoliv dodatečně doinstalovávat.   
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3.1 Instalace a odinstalace 

Instalace serveru se zahájí spuštěním programu setup.exe (ikonka programu je zobrazena níže). 
Instalační program je řešen jako přehledný průvodce, pomocí kterého dokáží nainstalovat program i méně 
zkušení uživatelé.  

 

Chování instalačního programu serveru TrustPort Management může být ovlivňováno pomocí parametrů 
příkazové řádky. 

Server aplikace TrustPort Management obsahuje vlastnosti, díky nimž nemusejí klienti znát adresu serveru 

a tyto klienti si server naleznou sami. Toto je prováděno vysláním požadavku do sítě, který je "zachycen" 
serverem, zpracován a na daný klient, který požadavek vyslal je odeslána odpověď. Podobná technika 
funguje i u serveru. Zde ale slouží k tomu, aby pouze jeden server v síti zpracovával požadavky klientů. 
Odpoví-li tedy na požadavek serveru nějaký jiný server, pak sám nebude vydávat odpovědi klientům a 
přenechá plně tuto činnost serveru, který mu odpověděl. Tento mechanizmus zaručuje, že se klienti budou 
registrovat pouze k jednomu serveru v lokální síti a že se budou provádět synchronizace klientů jenom s 
tímto jedním serverem.       

Klienti vzdáleně instalovaní pomocí grafické konzole centrální správy kontaktují server přímo (bez 
vyhledávání serveru centrální správy). V případě instalace pomocí průvodce je možné si zde vybrat, jestli 
se bude klient na server připojovat přímo anebo pomocí automatického vyhledávání serveru centrální 
správy.      

Vítejte v průvodci instalací produktu TrustPort Management 

Tato první stránka instalačního průvodce informuje, že jste spustili instalaci klienta TrustPort Management. 
Je zde zobrazeno číslo verze produktu včetně čísla sestavení. Můžete pokračovat v instalačním procesu 
stiskem tlačítka Další. Zároveň je doporučeno ukončit všechny běžící aplikace před zahájením instalace.  

 

Licenční ujednání 

Na této stránce se uživateli zobrazí licenční ujednání. Uživatel je povinen si toto licenční ujednání pozorně 
přečíst a potvrdit, zda s tímto licenčním ujednáním souhlasí, či nikoliv. Potvrzování souhlasu s licenčním 
ujednáním se provádí pomocí přepínačů ve spodní části okna.    

Pokud uživatel s licenční smlouvou nesouhlasí, pak mu není dovoleno pokračovat v instalaci.  
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Vyberte cílový adresář 

Stránka "Vyberte cílový adresář" slouží pro výběr adresáře, kam se má aplikace TrustPort Management 
nainstalovat. Instalační program přednastaví výchozí cestu pro nainstalování produktu a uživatel nemusí 
tuto cestu měnit. Ve spodní části okna je zobrazena informace, kolik volného místa na disku je třeba k 
nainstalování produktu.     

 

Vyberte složku v nabídce Start 

Aplikace TrustPort Management vytváří zástupce v nabídce Start, odkud může uživatel spouštět 
administrační konzolu TrustPort Management. Na této stránce je možno si zvolit jméno programové složky 
v nabídce Start. Instalační program automaticky přednastaví jméno pro tuto programovou složku a 
uživatel nemusí toto jméno měnit.    

 

Porty používané v TrustPort Management 

Na stránce "Porty používané v TrustPort Management" je zobrazen přehled portů, které TrustPort 
Management používá.   

Implicitní čísla portů:  

- Port administrační konzoly: 20394 
- Port pro distribuci virových definic: 10107 
- Port pro centrální správu: 9675 
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- Port pro vyhledávání počítačů: 9090 

Tyto parametry je možné změnit pomocí zaškrtávacího pole Změnit výchozí nastavení portů.  

 

Nastavení výchozí IP adresy 

Z rozbalovací nabídky lze vybrat IP adresu, která se bude používat jako výchozí pro komunikaci se 
serverem a dalšími stanicemi. 

 

Uživatelské účty 

V případě, že se z předchozí instalace TrustPort Management serveru zachovaly konfigurační soubory s 
uživatelskými účty, je možné tyto účty využít k přihlášení do administračního rozhraní. Pro zachování účtů 
je potřeba zaškrtnout políčko Použít existující uživatelské účty. V opačném případě bude instalační 
průvodce pokračovat na stranu, kde uživatel vyplní požadovaná hesla a vytvoří tak nové účty pro 
administrátora a auditora.    
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Heslo pro administrátora a auditora 

Na této stránce se nastavují hesla k účtům pro přístup do grafické konzole centrální správy. Implicitně jsou 
při instalaci vytvářeny účty admin a auditor. Zadávaná hesla by měla z bezpečnostních důvodů obsahovat 
malá a velká písmena, alespoň jednu číslici a měla by být dlouhá alespoň sedm znaků. 

V případě, že bezpečnostní kritéria na některé zadané heslo nejsou splněna anebo je u některého z účtů 
heslo a jeho ověření rozdílné, případně je heslo ponecháno prázdné, je o tom uživatel informován při 
stisku tlačítka Další.   

 

Připraven k instalaci 

Po zobrazení této stránky má instalační program již dostatek informací a je připraven ke kopírování 
souborů na cílové místo. V okně jsou shrnuty informace o instalaci. Uživatel má v tuto chvíli poslední 
možnost vrátit se zpět a změnit některá nastavení pro instalaci. 

Po kliknutí na tlačítko Instalovat se začnou kopírovat soubory.  
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Dokončení instalace 

Instalační program provedl kopírování souborů a registraci komponent a čeká na dokončení instalace. 

Stiskem tlačítka Dokončit bude instalační průvodce ukončen. Server TrustPort Management je nainstalován 
a připraven k použití. Zaškrtnutím volby Stáhnout virové vzorky z internetu před stisknutím tohoto tlačítka 
způsobíte, že se spustí aktualizační nástroj, který stáhne aktuální virové definice.    

Odinstalace 

Odinstalace aplikace TrustPort Management se provádí stejným způsobem jako u většiny aplikací. Spusťte 

"Přidat nebo odebrat programy" z ovládacího panelu systému Windows a označte aplikaci TrustPort 
Management. Klikněte na tlačítko "Odebrat", čímž spustíte odinstalační proces. Odinstalační program se 
pro kontrolu zeptá, zda skutečně chcete program odinstalovat.   

Po Vašem souhlasu s odebráním aplikace se spustí samotný odinstalační proces.  

Po jeho dokončení může být vyžadován restart systému. Je doporučené ho provést, pokud to instalační 
program vyžaduje.  

Posledním krokem odinstalace je možnost smazání celého obsahu adresáře aplikace. Odinstalační program 
se zeptá, zdali chcete smazat celý obsah adresáře aplikace. Po potvrzení bude smazáno vše, co se v tomto 
adresáři nachází. Bude smazáno i to, co nebylo při instalaci anebo během doby, kdy byla aplikace 
spuštěna do adresáře výrobcem produktu umístěno. Jinými slovy, pokud si do adresáře aplikace umístíte 
nějaké soubory, a dotaz pro smazání obsahu adresáře potvrdíte, pak o tato data přijdete.   

3.1.1 Příkazová řádka instalátoru serverové části TrustPort 

Management  

Pomocí parametrů příkazové řádky můžete ovlivnit způsob instalace. Seznam možných parametrů lze 
získat spuštěním instalačního programu s parametrem /?.  

Parametry  

/?, /HELP Zobrazí okno se seznamem možných parametrů instalačního programu. 
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/SILENT, /VERYSILENT Tichá instalace produktu může proběhnout ve dvou režimech: SILENT nebo 
VERYSILENT. Je-li použit přepínač /SILENT, pak není spuštěn průvodce, 

zobrazí se pouze okno průběhu instalace. Je-li použit přepínač 
/VERYSILENT, pak není zobrazeno ani okno průběhu instalace. 

/DIR="x:\ jméno 
adresáře " 

Přepíše jméno implicitního jména adresáře, zobrazeného na stránce výběru 
cílového adresáře v průvodci instalací. Musí být zadána plná cesta k tomuto 

adresáři. Využitelné v obou tichých instalačních režimech. 

/NOCANCEL Uživateli je znemožněno přerušení procesu instalace zakázáním tlačítka 
'Storno' a ignorováním stisku tlačítka pro uzavření aplikace. Tento přepínač 

je použitelný v kombinaci s přepínačem /SILENT.  

/NORESTART Pomocí tohoto parametru je možné potlačit restartování stanice, jestliže to 
instalátor bude vyžadovat. Při instalaci serveru se může stát, že bude 

potřeba restartovat počítač. V určitých případech však může být restart na 
škodu např. při instalaci TrustPort Management serveru na poštovní server 
apod. Pro tento případ je vhodné použít parametr /NORESTART a provést 

restartování počítače ručně až v době kdy to bude možné.    

/REGSERVERIP=ip Aby bylo možné při instalaci klienta určit, který server se má použít pro 
registraci, je nutné předat instalátoru v tomto parametru informaci o IP 
adrese serveru. Pokud není tento parametr použit, pak se bude klient 

snažit detekovat server automaticky sám.  

/REGSERVERPORT=port Parametr /REGSERVERPORT se používá ve spojení s parametrem 
/REGSERVERIP. Slouží k upřesnění čísla portu, na kterém přijímá server 
požadavky o registraci nových klientů. Pokud není parametr zadán, bude 

použito implicitní číslo portu. Implicitní číslo portu, na kterém server 
přijímá požadavky o registraci nových klientů je 9675.  

/GUIIP=ip Pomocí tohoto parametru je možné určit, na jaké IP adrese bude umístěn 

webový server se stránkami administrační konzole centrální správy a 
lokální zrcadlo s antivirovou databází. Pokud není tento parametr použit, 

pak bude automaticky nastavena IP adresa serveru.   

/GUIPORT=port Parametr /GUIPORT se používá ve spojení s parametrem /GUIIP. Slouží k 
upřesnění čísla portu, na kterém "poslouchá" webový server se stránkami 

administrační konzole centrální správy TrustPort Management. Pokud není 
parametr zadán, bude použito implicitní číslo portu. Implicitní číslo portu, 

na kterém server "poslouchá" je 20394.    

/DISABLESRVLOOK Po startu serveru centrální správy je automaticky vysílán požadavek, který 
zkontroluje, zdali je nějaký jiný server centrální správy v síti přítomen. 
Pokud je takový server nalezen, modul pro automatickou registraci se 
vypne, aby se zabránilo konkurenčním registracím klientů. Parametr 

/DISABLESRVLOOK vypíná kontrolu těchto serverů v okolí. Tento parametr 

není doporučeno používat, stejně jako není doporučeno instalovat víc než 
jeden server v lokální síti.   

/NEWREG Použitím parametru /NEWREG vynutíte přepsání souboru s konfigurací 
centrální správy. Jestliže soubor s konfigurací již existuje a parametr není 

použit, potom zůstane konfigurace zachována.   

/PREFIP=ip Použitím tohoto parametru lze zvolit výchozí IP adresu, která se bude 
používat při komunikaci se serverem centrální správy a dalšími stanicemi.   

/NOVERUPD Pokud se použije tento parameter, nebude se po skončení instalace 
ověřovat dostupnost nové verze.   

Příklad použití: setup.exe /VERYSILENT /DIR="C:\TrustPort\Management" /REGSERVERIP=192.168.0.10  

Standardní proces odinstalace muže být také modifikován použitím přepínače /SILENT. K tomu je nutné 
spustit soubor unins000.exe, umístěný v instalačním adresáři produktu, s parametrem /SILENT. 
Odinstalaci TrustPort Management je možné spustit i z ovládací konzole TrustPort Management.     
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4 Nástroj tpmprobe 

Jedná se o univerzální nástroj sloužící pro detekci problémů se vzdálenou instalací klienta centrální správy 

(cmdline aplikace) na stanici. Pokud z nějakého důvodu vzdálená instalace selže, potom lze s jeho pomocí 
nejen určit daný problém, ale rovněž je možné pomocí něj většinu standardních problémů i vyřešit a to i 
na vzdálené stanici.    

Použití: tpmprobe.exe [parametry] [ip-adresa-vzdáleného-počítače] 

Parametry  

--domain= doména Pokud používáme nástroj na vzdálené stanici, potom je potřeba uživatelský 
účet s právy lokálního administrátora. Pokud je tento účet v doméně, je 

potřeba ji definovat pomocí tomto parametru.  

--login= uživatelské 
jméno (loginname) 

Pokud používáme nástroj na vzdálené stanici, potom je potřeba uživatelský 
účet s právy lokálního administrátora. Zadejte název tohoto účtu. 

--passwd= heslo Pokud používáte identifikaci uživatele pomocí parametru -–login, potom je 
potřeba pomocí tohoto parametru předat jeho heslo.  

--fix Jestliže je nalezen problém, který tento nástroj dokáže vyřešit a je zadán 
tento parametr, potom se o to po zadání tohoto parametru pokusí.  

--help Zobrazit nápovědu. 

--pressakey Po zadání tohoto parametru bude před vlastním ukončením programu 
vyžadován stisk libovolné klávesy.  

--details Použitím tohoto parametru si vyžádáte získání podrobnějších parametrů o síti.  

--quiet Použijte tento parametr, pokud nechcete zobrazovat žádný výstup z tohoto 
programu.  

Pokud je tpmprobe spuštěn bez jakéhokoliv parametru, potom kontroluje nastavení na počítači, ze kterého 

byl spuštěn. Je jej rovněž možné spustit podobně pro vzdálený počítač uvedením jeho IP adresy jako 
parametr.  

5 Ovládací konzole TrustPort Management 

Aplikace TrustPort Management se ovládá pomocí tenkého klienta - konzole. Tímto tenkým klientem může 

být téměř jakýkoliv webový prohlížeč např. Internet Explorer nebo Firefox. Tímto tenkým klientem se 
správce připojí na počítač, kde je nainstalován server TrustPort Management s webovým serverem pro 
ovládání centrální správy. Výhodou tenkého klienta pro ovládání centrální správy je to, že není třeba 
instalovat na stanici správce centrální správy žádný další programové vybavení, pomocí které by mohl 
TrustPort Management ovládat. Stačí mu obyčejný webový prohlížeč, který je předinstalovaný na všech 
počítačích. Navíc může správce centrální správy ovládat TrustPort Management i z jiných operačních 
systémů např. z Linuxu. Připojit se na centrální správu pomocí tenkého klienta je možné odkudkoliv a to i 
mimo lokální počítačovou síť např. z Internetu.     

Optimální rozlišení obrazovky pro správu pomocí Ovládací konzole TrustPort Management je 1024x768 
pixelů.    

5.1 Přihlášení do TrustPort Management 

Pro správu TrustPort Management je nutné se přihlásit do ovládací konzole TrustPort Management. 

Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu serveru, kde je nainstalován server 
centrální správy a port na kterém webový server centrální správy poslouchá. Implicitní port, na kterém 
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poslouchá webový server centrální správy je 20394. Nezapomeňte uvést jako protokol https, který je 
používán standardně kvůli vyššímu zabezpečení. Adresa pak tedy může vypadat například takto:   

https://192.168.1.10:20394/ 

Pokud spouštíte ovládací konzolu přímo ze serveru, na kterém je nainstalována aplikace TrustPort 

Management, pak můžete využít pro spuštění konzole ikonu zástupce, která se po instalaci vytvoří na 
ploše a v nabídce Start. Zástupce na ploše a v nabídce Start je nakonfigurován tak, aby spustil ovládací 
konzolu přímo a správce nemusel již zadávat IP adresu a port webového serveru centrální správy.   

Přihlašovací stránka centrální správy TrustPort Management je vyobrazena na obrázku níže.  

 

Do pole Uživatel je nutné zadat přihlašovací jméno správce centrální správy anebo přihlašovací jméno 
auditora centrální správy. Do pole Heslo pak jeho přihlašovací heslo. Po instalaci TrustPort Management 
jsou v systému vytvořeni dva uživatelé, jejichž hesla se nastavují v průběhu instalace serveru centrální 
správy.   

Vlastní přihlášení se pak provede stisknutím tlačítka Přihlásit. Pokud dojde k chybě během přihlášení, pak 
je o tom správce nebo auditor systému informován.  

5.2 Souhrn  

5.2.1 Informace 

Po úspěšném přihlášení do TrustPort Management je uživateli zobrazena záložka Souhrn. Tato záložka 
obsahuje informace členěné do několika polí.  

Statistiky   

zobrazuje počty spravovaných klientů, nezařazených stanic a superagentů. Detailní informace o počtech 
stanic a jejich rozdělení do podsítí lze najít na záložce Zprávy – Přehled sítě.  
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Aktualizační server  

slouží k zobrazení základních informací o stavu aktualizačního serveru a informací o obsazeném prostoru. 
Detailní informace o aktualizačním serveru lze pak najít na záložce Nastavení - Aktualizace.  

Přehled synchronizovaných stanic  

zobrazuje graf, který zaznamenává počet stanic se stavy synchronizované, nesynchronizované a není 
nainstalováno.   

Přehled poslední úspěšné aktualizace vir. definic TrustPort Antivirus  

zobrazuje graf, který zobrazuje počet stanic, které jsou aktuální, neaktuální nebo je jejich aktualizační 
stav neznámý.  

 

Seznam dostupných aktualizací  

v této části stránky má administrátor nově možnost manuálně zvolit, které aktualizace software TrustPort 
mají být dále distribuovány. Aktualizace vybrané pro další použití budou na cílových stanicích automaticky 
nainstalovány, nicméně uživeli se může zobrazit žádost o restart, pokud to aktualizace vyžaduje. Pokud 
jsou stanice ovládány klientem centrální správy, jsou závislé na nastavení aktualizací na serveru. Pokud 

nejsou v ovládacím rozhraní vybrány žádné aktualizace k instalaci, pak se na klientech nebudou žádné 
aktualizace provádět.        

Po kliknutí na tlačítko Zobrazit a použít se otevře dialogové okno se seznamem dostupných aktualizací. 
Zde má administrátor možnost zvolit akci pro danou aktualizaci.  

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Rozhodnu se později.  

Po zvolení možnosti Použít aktualizaci, potvrzení tlačítkem Provést a synchronizaci bude vybraná 
aktualizace distribuována do lokálního úložiště na serveru a bude dále nabízena všem klientům v síti. 
Jestliže jsou v síti dostupní nějací superagenti, potom je na ně toto úložiště automaticky distribuováno v 
průběhu jejich synchronizace se serverem a oni se dále starají o jejich distribuci v dané podsíti.     

Pokud je zvolena možnost Skrýt aktualizaci, vybraná aktualizace se dále nebude zobrazovat na úvodní 
stránce v sekci Seznam dostupných aktualizací. Všechny skryté aktualizace je možné hromadně vrátit do 
Seznamu dostupných aktualizací pomocí tlačítka Obnovit skryté aktualizace. Obnovení skrytých 
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aktualizací nemá vliv na jejich použitelnost, tzn. aby byla aktualizace dále distribuována, vždy musí být 
vybrána možnost Použít aktualizaci.  

Seznam dostupných aktualizací lze obnovit pomocí tlačítka Aktualizovat.  

 

Nejvíce infikované stanice za posledních 24 hodin  

v této části je zobrazen seznam stanic, které byly nejvíce infikovány za posledních 24 hodin. V seznamu je 
zobrazen vždy název dané stanice, počet infekcí na ní nalezených a v pravé části je umístěna ikona 
sloužící k zobrazení Vlastností stanice.   
 

Tento seznam je možné obnovit pomocí tlačítka Aktualizovat v pravém dolním rohu.  

Kompletní seznam všech infikovaných stanic se zobrazí po kliknutí na tlačítko Zobrazit všechny 
infikované stanice.  

5.2.2 O aplikaci  

zobrazuje informace o verzi nainstalovaného TrustPort Management spolu s kontaktními údaji na 
společnost TrustPort a. s.     

V pravém horním rohu je zobrazen aktuálně přihlášený uživatel a tlačítko pro odhlášení tohoto uživatele z 
centrální správy TrustPort Management.      

 

5.3 Spravovat  

5.3.1 Adresář  

Záložka adresář je rozdělena do dvou částí. V levé části je zobrazen strom se skupinami centrální správy, 
po vybrání konkrétní skupiny se vpravo zobrazí v ní zařazené stanice.    

Skupiny  

Změnou zařazení stanice do nové skupiny získá administrátor jednoduše možnost ovládání této stanice 
současně s ostatními stanicemi a umožňuje mu stanice seskupovat do logických celků např. podle umístění 
stanice, příslušnosti do oddělení, pobočky apod. Seznam skupin obsahuje dvě předdefinované skupiny, 
Hlavní skupinu a Nezařazené stanice. Do nezařazených stanic se přidávají automaticky všechny stanice po 
instalaci.    

Stanici je možno přeřadit do skupiny nové, ta se vytvoří pomocí položky Nová z menu Akce v sekci 
Skupiny. Pro úspěšné vytvoření skupiny je nutné vyplnit její název, případně i popis v okně Vlastnosti 
skupiny a údaje potvrdit tlačítkem Uložit. Další skupiny nelze přidávat pouze do výchozí skupiny 
Nezařazené stanice. Po dokončení se vytvořená skupina zobrazí ve stromu skupin. Seznam všech takto 
vytvořených skupin je možné obnovit pomocí tlačítka Aktualizovat. 

V sekci Skupiny se po kliknutí na Vlastnosti v menu Nástroje zobrazí okno se záložkami Vlastnosti a 
Úkoly: 

- Vlastnosti - ve vlastnostech lze změnit označení a popis skupiny, případně přeřadit skupinu ve 
stromu skupin na jiné místo pomocí tlačítka Výběr. Zároveň se nabízí možnost skupině přiřadit 
konkrétní politiku z katalogu politik. Ve výchozím nastavení, kdy dosud nebyla žádná politika 
přiřazena, se objeví informace o tom, že politika je zděděná, což znamená, že tato skupina 
přebrala politiku od skupiny pod kterou je zařazena. Pokud se v okně Výběr politiky zvolí možnost 
Žádná politika, pak bude politika opět zděděná od nadřazené skupiny. Veškeré změny je třeba na 
závěr potvrdit tlačítkem Uložit.          
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- Úkoly - v tomto okně je možné přiřadit skupině vybranou úlohu, a to skrze tlačítko Přidat úlohu. 
Poté se zobrazí okno se seznamem všech vytvořených úloh. Nyní už stačí pouze danou úlohu 
vybrat, a přiřazení potvrdit tlačítkem Výběr. Přiřazení úlohy ke skupině lze odebrat pomocí ikony 
křížku Smazat úlohu. Všechny změny je nutné potvrdit pomocí tlačítka Uložit.     

Další položky z horní lišty jako Smazat, Synchronizovat, Zpráva či Vlastnosti jsou k dispozici jak pro 
skupiny, tak pro stanice.     

Prostřednictvím funkce Zpráva lze poslat vybrané skupině či stanici centrální správy text se zprávou, 
který se na dané stanici zobrazí buď po volitelně dlouhou dobu, nebo dokud uživatel zprávu nepotvrdí.  

Položka Synchronizovat - při synchronizaci agent získává ze serveru centrální správy seznam všech 
souborů, které se mají při synchronizaci stáhnout. V tomto seznamu je vždy přítomna politika přiřazená 
této stanici a dále pak seznam všech naplánovaných úloh, které se mají na stanici vykonat. Na server 
centrální správy se při synchronizaci předává seznam aktuálně spravovaných aplikací, nastavení stanice a 
seznam alertů. Synchronizace může být provedena jednotlivě pro konkrétní stanice centrální správy nebo 
hromadně pro celou skupinu stanic.   

Stanici či skupinu je možné trvale odstranit vybráním položky Smazat v příslušné sekci.   

Stanice vybrané skupiny 

Seznam stanic je zobrazen v pravé části stránky, vedle každé stanice jsou o ní uvedeny podrobné 
informace, včetně data poslední synchronizace nebo například ikony signalizující případný problém s 
připojením či aktualizacemi. Požadovaná stanice se vybere ze seznamu stanic a z rozbalovacího menu 
Akce na horní liště se zvolí Přesunout. Poté už se jen v dialogu Výběr skupiny zvolí cílová skupina a 
přesun se potvrdí tlačítkem Výběr.       

Každá položka v seznamu stanic obsahuje hned v úvodu řádku ikonu rozlišující, zda se jedná o klienta, 
superagenta nebo server. Pomocí rozbalovací ikony u každého řádku se zobrazí detailní informace o 
vybrané stanici centrální správy, od operačního systému dané stanice, přes nainstalované aplikace na 
stanici, až po aktuální informace o problémech s připojením, bezpečností nebo aktualizacemi.     

Stanice ze kterých byl odinstalován klient centrální zprávy jsou vyznačeny šedou barvou. Nadále je možné 
prohlížet jejich nastavení, ale většinu těchto nastavení již není možné měnit.  
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Další položky z horní lišty jako Smazat, Synchronizovat, Zpráva či Vlastnosti jsou k dispozici jak pro 
skupiny, tak pro stanice.     

 

Prostřednictvím funkce Zpráva lze poslat vybrané skupině či stanici centrální správy text se zprávou, 
který se na dané stanici zobrazí buď po volitelně dlouhou dobu nebo dokud uživatel zprávu nepotvrdí.  

Po kliknutí na Vlastnosti v menu Nástroje se otevře okno obsahující následující záložky: 

- Obecný - zde jsou zobrazeny podrobné informace o stanici, včetně výpisu případných problémů s 
připojením, bezpečností nebo aktualizací. 

 

- Aplikace - informuje podrobně o nainstalovaných aplikacích, například o stavu rezidentní a 
internetové ochrany antiviru nebo o datu vypršení licence.    

- Nastavení - zobrazuje přehled nastavení jednotlivých vlastností aplikací instalovaných na této 
stanici.  

- Úlohy - zde se přiřazuje vybraná úloha zvolené stanici, toto přiřazení se provádí obdobně jako u 
skupin. U stanic se navíc v seznamu přiřazených úloh zobrazuje i stav dané úlohy, po rozbalení 
vybrané úlohy je možné zjistit přesná data kdy byla úloha spuštěna i zastavena, kdy je 
naplánováno příští spuštění a jaký je výsledek prováděné úlohy.     

- Oprávnění - pokud je třeba pro vybranou stanici použít konkrétní uživatelský účet, je možné jej 
vyplnit zde. Nejdříve je třeba zaškrtnout pole Použít konkrétní uživatelský účet definovaný níže, 
poté se vyplní Uživatelské jméno a Heslo, v případě doménového účtu i Doména uživatele. Více o 

těchto účtech viz Nastavení – Oprávnění. 
- Informace – zobrazuje seznam posledních událostí, seznam zařízení dané stanice a informaci o 

nalezených virových infekcích.  
- Vlastnosti - nastavení je zde obdobné jako u skupin, mimo změny názvu, zařazení do skupiny 

centrální správy či přiřazení konkrétní politiky je zde možné i zvolit zda se má daná stanice chovat 
jako superagent. Zvolením této vlastnosti se definuje, že daná stanice bude poskytovat 
aktualizace virových vzorků pro okolní počítače. U serveru je tato vlastnost implicitně zvolena a 
nelze ji změnit.  

V případě provedení jakýchkoliv změn v dialogu Vlastnosti je třeba tyto změny potvrdit tlačítkem 
Uložit, jinak budou ignorovány.  

Položka Synchronizovat - při synchronizaci agent získává ze serveru centrální správy seznam všech 
souborů, které se mají při synchronizaci stáhnout. V tomto seznamu je vždy přítomna politika přiřazená 
této stanici a dále pak seznam všech naplánovaných úloh, které se mají na stanici vykonat. Na server 
centrální správy se při synchronizaci předává seznam aktuálně spravovaných aplikací, nastavení stanice a 
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seznam alertů. Synchronizace může být provedena jednotlivě pro konkrétní stanice centrální správy nebo 
hromadně pro celou skupinu stanic.        

Stanici či skupinu je možné trvale odstranit vybráním položky Smazat v příslušné sekci.     

Položka Analyzátor spojení se používá ke zjištění případných problémů ve spojení mezi serverem 

centrální správy a vybranou stanicí. Po kliknutí na tlačítko Analyzátor spojení je zobrazen dialog pro zadání 
uživatelského účtu. Tento účet bude použit při některých testech pro detekci problémů na dané stanici. Po 
vyplnění tohoto dialogu je spuštěna sada testů, která má diagnostikovat správnost tohoto spojení. 
Podrobnosti o těchto testech včetně jejich výsledků jsou zobrazeny níže v sekci Detaily testů. Výsledky 
těchto testů jsou přehledně rozlišeny pomocí výstražných ikon. Souhrnné informace o prováděné analýze 
jsou zobrazeny výše, včetně data a celkového výsledku provedené analýzy. Test je možné provést znovu 
pomocí tlačítka Opakovat, případně během testování přerušit tlačítkem Zastavit. Tlačítkem Zavřít se 
Analyzátor spojení ukončí.     

 

Pro lepší orientaci v seznamu stanic centrální správy lze využít službu filtrování. Filtr je standardně skryt v 
liště na pravé straně stránky. K jeho otevření slouží dvojitá šipka v horní části lišty. V základním zobrazení 
je možné stanice filtrovat podle zadaného textu, podle případných problémů s připojením, zabezpečením 
nebo aktualizacemi, a dále podle poslední úspěšné aktualizace antiviru. Mnohem více možností filtrování se 
zobrazí po kliknutí na tlačítko Pokročilý. Filtrování je spuštěno tlačítkem Vyhledat, pro odebrání aktuálně 

použitého filtru se používá tlačítko Zrušit filtr. Pokud má být filtr aplikován pouze na aktuální vybranou 
skupinu, využije se k tomu zaškrtávacího políčka Výběr v aktuální skupině.      

5.3.2 Pravidla registrace 

Pravidla registrace se využívají k automatickému zařazení stanic do požadovaných skupin během vzdálené 

instalace klienta na cílové stanice. Tyto skupiny mohou být nadefinovány na záložce Spravovat – 
Adresář.  

Seznam pravidel je zobrazen v levé části stránky, na pravé straně jsou zobrazeny vlastnosti vybraného 

pravidla. Seznam pravidel obsahuje dvě předdefinovaná pravidla, pravidlo pro Hlavní skupinu, ve které je 
zařazen server, a pravidlo pro Nezařazené stanice, kam jsou zařazeni všichni nainstalovaní klienti.   

Jestliže chcete během instalace klienta zahrnout stanice do jiné skupiny, můžete nadefinovat nové 
pravidlo. To lze provést pomocí položky Přidat nový z menu Nástroje. Jeho vlastnosti se zobrazí vpravo. 

Zde můžete uvést Název pravidla a Umístění, tzn. do jaké skupiny budou stanice zařazeny. Změny se 
potvrzují pomocí tlačítka Aktualizovat.      

Dále je třeba definovat podmínky pravidla, což se provádí pomocí tlačítka Přidat novou podmínku. V 
okně Přidat novou podmínku lze nastavit podmínky, které budou určovat, do jaké skupiny bude stanice 

umístěna. Je možné nastavit rozsah IP adres, názvy stanic, operační systémy stanic nebo role v centrální 
správě, tzn. jestli je stanice klient nebo server. Pokud stanice vyhovuje danému pravidlu, bude umístěna 
do určené skupiny.   
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Pravidla mohou být odstraněna pomocí tlačítka Smazat v menu Nástroje. Pokud chcete pravidlo pouze 
dočasně deaktivovat, lze tak učinit ve vlastnostech pravidla odškrtnutím políčka Povoleno.  

Pravidla která jsou na vrchní pozici v seznamu budou použita jako první, pořadí pravidel lze změnit pomocí 
šipek Přesunout nahoru a Přesunout dolů. Použito bude první vyhovující pravidlo a ostatní pravidla budou 
poté ignorována.   

5.3.3 Přidat nové stanice  

Na záložce Přidat nové stanice se provádí vzdálená instalace klientů centrální správy na vybrané stanice v 
síti.   

Před vlastní instalací je nejprve třeba tyto stanice v síti najít. Uživatel může volit z pěti metod vyhledávání 

stanic – Active Directory, automatická, prohledávání sítě, manuální a import ze souboru, tyto metody se 
zobrazují na úvodní stránce záložky Přidat nové stanice. Každá z těchto metod obsahuje zároveň 
upřesňující popis. Níže na stránce jsou navíc zobrazeny předpřipravené instalační soubory klienta TrustPort 
Management, které je možné stáhnout do počítače a později využít k ruční instalaci na danou stanici. 
Každý balíček obsahuje upřesňující popis.           
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Vyhledávání stanic probíhá tak, že se zvolí požadovaná metoda a klikne se na tlačítko Další. Poté buď 
začne vyhledávání přímo (metody Active Directory a Prohledávání sítě) anebo je uživatel vyzván k 
zadání rozsahu IP adres (metody Automatická a Manuální), případně je vyzván k vybrání souboru z 
počítače obsahujícího seznam IP adres (Import ze souboru). Pro korektní fungování metody Active 
Directory musí být počítač zařazen do domény.  

Na následující stránce je zobrazen seznam nalezených stanic a stav aktuálního vyhledávání, který 
obsahuje mimo jiné počet nalezených stanic, použitou metodu vyhledávání nebo celkovou dobu 
vyhledávání. Zde je možné aktuálně probíhající vyhledávání ukončit pomocí tlačítka Stop a pomocí tlačítka 
Nové hledání lze spustit nové vyhledávání s nově zvolenou metodou.  

Seznam nalezených stanic na pravé straně stránky zobrazuje výsledek vyhledávání zadanou metodou. 
Nalezené stanice jsou definovány IP adresou, Jménem, případně MAC adresou. Výběr konkrétních stanic 
se provádí pomocí kliknutí do zaškrtávacího políčka u dané stanice. Stanice je možné ze seznamu odebrat 
kliknutím na tlačítko Odebrat vše, dále je možné seznam stanic vyexportovat do .csv souboru pomocí 
tlačítka Export. Tento .csv soubor je možné později použít pro import seznamu stanic pomocí metody 
vyhledávání Import ze souboru.   

Po vybrání požadované stanice ze seznamu se pokračuje kliknutím na tlačítko Instalovat na vybrané 
stanice. Aby mohla být instalace úspěšně provedena je nutné do dialogu Přihlašovací údaje zadat údaje 
účtu kterým se lze přihlásit na vybranou stanici. Tento účet může být buď doménový nebo lokální, ale 
vždy by měl mít administrátorská práva. Pokud není stanice zařazena do domény, nebude se pole pro 
zadání domény vyplňovat a využije se účtu lokálního. V případě, že se instalace z nějakého důvodu 
nezdaří, je ve Výsledcích instalace zobrazena informace o možném problému. Jestliže tento problém 
pomine, uživatel má možnost instalaci zopakovat pomocí tlačítka Instalovat na neúspěšné stanice. O 
úspěšně dokončené instalaci je uživatel informován rovněž ve Výsledcích instalace.             

Požadavky pro úspěšné provedení vzdálené instalace:  

o Stanice musí být klientem sítě Microsoft, musí mít nainstalovanou službu Sdílení souborů a 
tiskáren v síti Microsoft a musí mít povolené implicitní administrátorská sdílení (C$, D$, 
ADMIN$, atd.).  

o Pokud je na počítačích personální firewall, pak je nutné povolit porty potřebné pro komunikaci 
stanic se serverem. Jde konkrétně o tuto komunikaci:  

- povolit UDP komunikaci oběma směry na portu 9090, 
- povolit TCP komunikaci oběma směry na portu 9675, 
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- povolit TCP komunikaci pro příchozí směr na portu 135 pro RPC, 
- povolit TCP komunikaci oběma směry na portech 137 a 138 pro RPC, 
- povolit TCP komunikaci pro odchozí směr na portu 139 pro RPC, 
- povolit TCP komunikaci pro příchozí směr na portu 445 pro sdílení systému Windows,  
- povolit TCP komunikaci pro odchozí směr na portu 480 pro detekci dostupných 

aktualizací pruduktu. 

o Pro vzdálenou „push“ instalaci klientů centrální správy je nutné, aby na počítačích s 
operačním systémem Windows Vista a výše, které nejsou zařazeny do domény, nebyl aktivní 
systém UAC (stačí aby nebyl aktivní systém UAC pro příchozí síťové spojení).       

o Pro vzdálenou „push“ instalaci klientů centrální správy je také nutné, aby na počítačích které 
nejsou zařazeny do domény bylo nastaveno autentizování uživatelů pomocí účtů jako jejich 
vlastníci a ne pomocí účtu guest.   

o Účet pro instalaci klientů centrální správy na stanicích. Tento účet určený pro instalaci klientů 
centrální správy je třeba připravit v závislosti na typu sítě:   

- v případě instalace v síti s doménou – v tomto případě, je možné použít v podstatě 
jakýkoliv doménový účet, který má práva lokálního administrátora, resp. je tento účet 
zařazen do skupiny lokálních administrátorů.   

 - v případě instalace v síti bez domény – pokud není počítač v doméně, pak není možné 
použít pro instalaci účet z domény. Musí to být nějaký lokální účet a tento pak musí být 
zařazen také do skupiny lokálních administrátorů. 

5.4 Politiky 

Záložka Politiky slouží pro nadefinování politik pro jednotlivé stanice centrální správy, případně pro 

skupinu stanic. Politika je předpis definující nastavení vlastností obsažených produktů. V Nabídce 
dostupných politik se standardně nachází předdefinované výchozí politiky pro Hlavní skupinu a pro 
Nezařazené stanice. Pokud nemá skupina přiřazenou politiku, potom automaticky přebírá stejnou politiku 
jako nadřazená skupina. Jediná předdefinovaná skupina Hlavní skupina musí mít vždy přiřazenou nějakou 
politiku. Úplně stejně se z hlediska přebírání politiky chovají i jednotlivé stanice. Po instalaci stanice do 

centrální správy je standardně zařazena do skupiny Nezatříděné stanice a přebírá proto automaticky její 
politiku.     

K vytvoření nové politiky s uživatelem definovaným nastavením se použije položka Přidat novou politiku 
z menu Nástroje. Při vytváření nové politiky je nutné zadat její název, podrobněji je možné politiku 

specifikovat v Popisu nové politiky. Uživateli se dále nabízí možnost vytvoření nové prázdné politiky nebo 
použití některé z šablon. Proces vytváření je dokončen kliknutím na tlačítko Vytvořit novou politiku.    
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Po vytvoření je uživateli zobrazena záložka Vlastnosti politiky, kde je možné provést dodatečně změny v 
názvu a popisu politiky. Po přiřazení vytvořené politiky ke stanici či skupině se zde také zobrazí seznam 
těchto přiřazených skupin / stanic. Přiřazení lze kdykoliv odvolat kliknutím na ikonu Zrušit v sloupci Akce 
nebo hromadně pomocí tlačítka Zrušit všechna přiřazení.   

Přiřazení politiky ke stanici nebo skupině se provádí v hlavní záložce Spravovat, jak je popsáno výše. 

Pro smazání vytvořené politiky slouží položka Odstranit vybranou politiku z menu Nástroje. Seznam 
všech dostupných politik lze obnovit pomocí tlačítka Aktualizovat.   

Vybranou politiku je možné exportovat do XML souboru, tato operace se provádí skrze Exportovat 
vybranou politiku z menu Nástroje. Naopak položka Importovat novou politiku slouží k importu 
politiky ze souboru do Nabídky dostupných politik centrální správy.  

Na kartě Obsah politiky je možné zvolit které prvky mají byt v dané politice použity a upravit jejich 
nastavení. Stránka je rozdělena do dvou sekcí. Uživatel vybírá požadované prvky z levé sekce Dostupné 
nepoužité prvky politiky a pomocí tlačítka s ikonou šipky je přesouvá do sekce vpravo Aktuálně použité 
prvky politiky. Všechny prvky které se tedy nachází v pravé sekci budou použity ve vybrané politice. Pro 

odstranění prvku ze seznamu použitých prvků politiky jej musí uživatel přesunout použitím šipky zpět do 
politiky nepoužitých prvků.   

Nápověda k požadovanému prvku se zobrazí po najetí myší na něj. Za každým prvkem je zároveň v 
hranatých závorkách zobrazeno jeho aktuální nastavení. Toto nastavení je možné změnit jen u Aktuálně 

použitých prvků politiky, a to tak, že uživatel vybere daný prvek a kliknutím na tlačítko s ikonou klíče se 
zobrazí dialog Úprava vlastností prvku politiky. Úpravu vlastností je nutné uložit kliknutím na OK a na 
závěr veškeré operace potvrdit tlačítkem Uložit změny, jinak budou všechny změny ignorovány.       

5.5 Úlohy  

Pomocí záložky Úlohy lze podrobně naplánovat akce, které se mají provést na jednotlivých stanicích nebo 

v celé skupině stanic centrální správy. Tzn. uživatel například naplánuje, že na určitou skupinu stanic 
centrální správy se má nainstalovat produkt TrustPort Antivirus a to v konkrétní stanovený čas.    

Nová úloha se vytváří pomocí položky Přidat novou úlohu v menu Nástroje. Vytvoření nové úlohy se 
provádí jednoduše pomocí Průvodce přidáním nové úlohy. Aby byl proces vytváření dokončen, je nutné 
vyplnit všechny položky na jednotlivých stránkách průvodce. Všechny údaje vyplněné a nastavené v tomto 
průvodci mohou být kdykoliv později upraveny, jak je popsáno níže. Vytvořenou úlohu lze smazat pomocí 
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položky Odstranit vybranou úlohu z menu Nástroje. Seznam všech vytvořených úloh lze obnovit pomocí 
tlačítka Aktualizovat.   

Po kliknutí na kteroukoliv vytvořenou úlohu se vpravo na stránce zobrazí tři záložky: 

Záložka Vlastnosti úlohy umožňuje upravit obecné informace o dané úloze, tzn. Název úlohy a Popis 

úlohy. Tyto změny je nutné potvrdit prostřednictvím tlačítka Uložit změny. Dále jsou zde k dispozici 
informace o datu vytvoření úlohy, jejím autorovi a poslední provedené změně. Níže je zobrazen seznam 
všech skupin nebo stanic ke kterým je aktuálně přiřazena vybraná úloha. Toto přiřazení se provádí na 
záložce Spravovat, jak je popsáno výše. Odebrat přiřazení lze buď v záložce Spravovat ve Vlastnostech 
stanice či skupiny anebo na záložce Úlohy, kde se na pravé straně v seznamu přiřazených stanic ve sloupci 
akce využije ikony Zrušit přiřazení, případně tlačítka Zrušit všechna přiřazení.  

 

Záložka Nastavení úlohy slouží k samotnému nastavení akce, která má být provedena na dané stanici. Z 
rozbalovací nabídky Prováděná akce se zvolí typ činnosti, která se má vykonat. K vybrané akci se níže 
zobrazí další parametry prováděné akce.   

Pokud uživatel zvolí jako typ činnosti instalaci produktu, je nutné zadat cestu k tomuto souboru, případně 
vybrat tento soubor z balíčku v úložišti. O tom jak se vytváří balíčky pojednává kapitola Úložiště. Pokud 
se cesta k souboru nachází v síti, je třeba mít vyplněný Účet pro přístup na síť, ten lze nastavit v záložce 
Nastavení – Oprávnění.   

Obdobně se postupuje v případě volby spuštění určitého programu, zde je navíc možnost zadat parametry 
pro spouštění.  

U položky Spustit antivirovou kontrolu je na výběr několik parametrů, uživatel má možnost zvolit typ a 
prioritu skenování, případně vybrat konkrétní soubory či složky, které mají být zkontrolovány. Cesty k 
těmto souborům nebo složkám musí být odděleny mezerou.  

U akcí typu Restartovat nebo Vypnout počítač je možné vyplnit zprávu, která se zobrazí uživateli dané 
stanice. Tato zpráva se zobrazí buď po zvolený časový úsek, po němž počítač provede požadovanou akci, 
případně lze tuto akci odložit až po potvrzení zprávy uživatelem.    

Veškeré provedené úpravy je nutné potvrdit tlačítkem Uložit změny, jinak budou ignorovány.  
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Záložka Plánování úlohy umožňuje naplánovat v jakých časových intervalech má být daná akce 
spouštěna. Pokud se čas nastavený na serveru a klientovi liší, lze zvolit podle kterého času se má 
naplánovaná úloha řídit, tzn. buď podle GMT anebo lokálního času klienta.   

Úlohu je možné spustit jednorázově, a to buď ihned, což znamená, že naplánovaná akce bude spuštěna 
při příští synchronizaci, nebo lze nastavit konkrétní datum a čas ve který se má úloha spustit. Jestliže 
stanice neměla možnost v daný čas úlohu spustit, bude provedena opět při příští synchronizaci.     

Spuštění dané úlohy je možné též naplánovat při startu systému. Toto spuštění lze odložit o určitý 
časový úsek v řádu minut. Rovněž je možné nastavit, aby se úloha sice spouštěla při startu systému, ale 
pouze jednou denně.    

Pro opakované spouštění je třeba zvolit Spouštět periodicky. Zde se nastaví v jakém časovém intervalu v 
řádu dnů, hodin či minut se má úloha opakovat, případně lze toto spouštění omezit jen na určitý časový 
úsek, např. úloha se má spouštět sice periodicky každých pět dnů, ale pouze po dobu jednoho měsíce.  

 

Na kartě Plánování úlohy se pomocí zaškrtávacího pole Úloha je povolena aktivuje nebo deaktivuje 
spouštění dané úlohy, přičemž veškerá nastavení zůstanou zachována.  

Všechny provedené změny je opět nutné potvrdit tlačítkem Uložit změny, jinak budou ignorovány.   

5.6 Úložiště  

Úložiště slouží jako datový sklad, jehož obsah se automaticky replikuje mezi superagenty a serverem 
centrální správy a také mezi superagenty navzájem.  

Úložiště se dělí na dvě části:  
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- Privátní - obsahuje soubory nutné pro správnou funkčnost centrální správy. 
Obsahuje katalog politik, seznam naplánovaných úloh, definici šablony produktů a 
seznam dostupných superagentů. Obsah této části je pevně daný a administrátor 
může ovlivnit pouze obsah katalogu politik nebo seznamu naplánovaných úloh.    

- Veřejná - část obsahující balíčky, které mohou být využity ve spolupráci s 
naplánovanými úlohami. Obsah této části lze ovlivnit přímo na záložce Úložiště. 
Balíček může být vytvořen pouze ze souborů, které uživatel nahraje do adresáře 
public. Veškeré operace s tímto adresářem se provádí v záložce Správa souborů.      

5.6.1 Správa souborů  

Jako výchozí adresář pro operaci se soubory je v instalačním adresáři vytvořen podadresář public, 
jehož obsah je zde zobrazen. Soubory do něj lze nahrávat přímo kopírováním souborů na disku nebo 

pomocí tohoto rozhraní a to buď přímo do tohoto adresáře, anebo lze tento adresář pro lepší orientaci 
rozčlenit do dalších podadresářů. Nový adresář se přidává pomocí položky Vytvořit adresář z menu 
Nástroje. V dialogovém okně Vytvoření nového adresáře stačí pouze vyplnit název nového adresáře a 
potvrdit tlačítkem OK. Tento nový adresář je vytvořen v sekci Adresáře a zároveň je zařazen jako 
podadresář výchozího adresáře public. Nově vytvořený adresář je možné odebrat pomocí Odstranit 
adresář z menu Nástroje. Seznam všech přidaných adresářů lze aktualizovat pomocí tlačítka Obnovit. 

Do adresářů se vkládají nové soubory prostřednictvím tlačítka Přidat soubor. Výběr souboru je 
proveden kliknutím na tlačítko Procházet a zvolením požadovaného souboru z počítače. Celý proces je 
završen potvrzením volby Uploadovat soubor. Všechny vložené soubory jsou poté přehledně zobrazeny v 
seznamu souborů v adresáři. S vloženým souborem je dále možné operovat pomocí ikon v seznamu 
souborů ve sloupci Akce. Ikona Stáhnout slouží ke stáhnutí a uložení souboru do počítače a ikona 
Odstranit pro trvalé smazání souboru.  

5.6.2 Správa balíčků  

Po vložení požadovaných souborů do adresáře public je možné přistoupit k samotnému vytváření balíčku. 

Balíček se vytváří pomocí kliknutí na Přidat nový z menu Nástroje v sekci Balíčky. Pro pokračování je 
nutné vyplnit Název balíčku, podrobněji je možné rozepsat se o vytvářeném balíčku v poli Popis balíčku.     

 

Jednotlivé soubory které bude balíček obsahovat se přidávají pomocí tlačítka Přidat nový soubor do 
balíčku. V zobrazeném okně Nabídka dostupných souborů se vybírají požadované soubory ze složky 
public, případně jejích podadresářů. Poté co uživatel vybere požadovaný soubor, potvrdí svoji volbu 
stisknutím tlačítka Přidat vybraný soubor do balíčku. Vložený soubor je zobrazen v sekci Soubory 

obsažené v balíčku, pro jeho smazání lze použít ikonu Odstranit ve sloupci Akce. Ve sloupci Akce lze u 
příslušných souborů navíc využít ikony Nastavit jako výchozí pro spouštění a Upravit parametry pro 
spouštění. Tyto zadané parametry budou vždy nadřazené parametrům se kterými je spouštěna instalace 
produktu pomocí naplánované úlohy. Pro úspěšné dokončení je nutné veškeré změny potvrdit tlačítkem 
Vytvořit nový balíček, tento nový balíček je poté zobrazen v sekci Balíčky. Vytvořený balíček je možné 
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kdykoliv odstranit použitím Smazat z menu Nástroje. Seznam všech přidaných balíčků lze aktualizovat 
pomocí tlačítka Obnovit. Pokud chce uživatel balíček jakkoliv upravit, stačí jej kliknutím vybrat, vpravo 
na stránce se zobrazí stránka s vlastnostmi balíčku, kde je možné provést jakékoliv změny, případně 
přidat nový soubor do balíčku. Veškeré provedené změny je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit 
změny.   

5.7 Zprávy  

5.7.1 Události 

V záložce Události je vypsán seznam zpráv, které signalizují nějaký stav nebo výskyt nějaké události 

(např. byl nalezen virus). Tyto události jsou přehledně rozlišeny pomocí ikon určující jejich prioritu – 
kritická, vysoká, normální nebo nízká. Stejné události se seskupují dohromady a jsou označeny ikonou 
lupy v úvodu řádku, pomocí kliknutí na tuto ikonu se otevře v novém okně Seznam seskupených 
událostí, kde jsou všechny tyto události přehledně vypsány. Standardně jsou v seznamu vypsány 
události, které nastaly během dnešního dne. Starší události je možné vyhledat za pomoci filtrování.     

 

Události je možné vyhledávat podle filtru, který je standardně skrytý do lišty na pravé straně stránky. 
Tento filtr se otevře kliknutím na dvojitou šipku v horní části lišty. Filtr nabízí několik možností filtrování 
– podle data a priority, nebo lze využít služby pokročilého filtru. Zde je na výběr ze čtyř záložek, na 
každé záložce stačí pouze zaškrtnout požadovaného uživatele, stanici, zdroj nebo aplikaci a provést 
filtrování pomocí tlačítka Vyhledat. Odstranění použitého filtrování se provádí pomocí tlačítka Zrušit 
filtr.   

5.7.2 Statistiky  

Stránka Statistiky slouží k zobrazení statistik a přehledů, které usnadňují získávání informací o 
stanicích.  

K dispozici je několik statistik, které je možné zobrazit výběrem v sekci Výběr statistiky v pravé části 
stránky. Před samotným výběrem statistik k zobrazení je možné upravit Rozsah zobrazení, tzn. po 
odškrtnutí políčka Zobrazovat globální statistiky lze pomocí tlačítka Vybrat skupinu zvolit skupinu 
pro kterou mají být statistiky generovány.   
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Po výběru statistiky ze Seznamu statistik se uprostřed stránky zobrazí graf pro vybranou statistiku. 
Podle konkrétní zvolené statistiky ze Seznamu statistik se uživateli zobrazí další upřesňující položky k 
výběru.  

Typ zobrazení grafu lze změnit v části Typ výstupních dat, kde může být zobrazen výsečový, 
sloupcový nebo lineární graf. Je take možné stáhnout statistiky v CSV formátu, a to pomocí zvolení 
přepínače CSV soubor a kliknutí na tlačítko Stáhnout CSV soubor.  

 

V zobrazeném grafu lze na jednotlivé hodnoty kliknout a otevřít tak okno se seznamem stanic s danou 
hodnotou. V tomto okně jsou vypsány podrobné informace o stanicích, včetně IP adresy nebo do které 
skupiny je daná stanice zařazena. Po kliknutí na ikonu v pravé části okna se otevře okno Vlastnosti 
stanice, které se též dá vyvolat na záložce Spravovat v části Stanice. 

5.7.3 Provozní záznamy 

Na kartě Provozní záznamy jsou přehledně zobrazeny aktivity všech uživatelů, včetně data, popisu 
události a uživatele který tuto činnost provedl.  
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K filtrování těchto událostí je možno použít filtr, který je standardně skrytý do lišty na pravé straně 
stránky, filtr se zobrazí po kliknutí na dvojitou šipku v horní části lišty. Události se filtrují povinně podle 
jména uživatele, volitelnou položkou je datum od - do. Stisknutím tlačítka Vyhledat je filtr proveden, 
odstranit jej je možné tlačítkem Zrušit filtr.  

5.7.4 Přehled sítě 

Záložka Přehled sítě zobrazuje seznam podsítí a informace o hlavním serveru centrální správy. Informace 

o hlavním serveru zahrnují jeho název, umístění, dále název skupiny které je členem a jeho IP adresu. 
Seznam podsítí zobrazuje IP adresu a masku podsítě a dále informuje zda je v této podsíti přítomen 
server a kolik se zde nachází superagentů a agentů.     

 

5.7.5 Zařízení 

Záložka Zařízení umožňuje uživateli prohlížet zařízení ze všech stanic. Seznam zařízení je zobrazen 

nalevo, je možné jej rozbalit pomocí tlačítka Rozbalit vše, umístěného v pravém dolním rohu. Tento 
seznam pomáhá nadefinovat instance pro zařízení, která mají být automaticky povolena nebo 
blokována, na záložce Politiky.  

Po kliknutí na tlačítko Detaily, umístěné v levé spodní části, se zobrazí další informace o aktuálně 
vybraném zařízení, jako je druh zařízení (určuje kategorii zařízení), obecný identifikátor zařízení (tato 
cesta zařízení identifikuje zařízení a je vždy identická pro stejná zařízení), specifický identifikátor 
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zařízení (obecný identifikátor zařízení rozšířený o unikátní identifikátor závislý na konkrétním kusu 
zařízení; tento identifikátor nemusí existovat pro každé zařízení, např. kodeky), označení počítače, stav 
zařízení – zda je zařízení aktivní nebo ne. Kliknutím na ikonu vpravo je možné otevřít Vlastnosti 
stanice.      

 

Ve výchozím stavu jsou zobrazena aktivní zařízení z celé sítě. Pokud chcete zobrazit také neaktivní 
zařízení, nebo pouze zařízení pro konrétní stanici, lze tak učinit s pomocí Filtru, který je umístěn v 
pravé části stránky. V menu Stav zařízení je možné zvolit zda chcete zobrazit zařízení Aktivní, 
Neaktivní nebo Vše. Po odškrtnutí políčka Celá síť je možné použít tlačítko Volba stanice ke zvolení 
stanice pro kterou má být filtr použit. Vyhledávání je zahájeno kliknutím na tlačítko Vyhledat. Filtr je 
možné zrušit pomocí tlačítka Zrušit filtr.         

Tlačítko Pokročilé vyhledávání slouží k nastavení pokročilejších parametrů vyhledávání. Lze 
vyhledávat zařízení podle druhu zařízení, podle kategorie nebo jakéhokoliv zadaného textu.   

Seznam zařízení se nachází rovněž ve Vlastnostech stanice, na záložce Spravovat – Adresář.  

5.8 Nastavení 

5.8.1 Uživatelé 

Na stránce Uživatelé je zobrazen seznam uživatelů, kteří se mohou přihlašovat do administrační části 

centrální správy. Aplikace TrustPort Management rozlišuje tři typy uživatelů – administrátor, auditor a 
power user. Administrátor může ve výchozím nastavení provádět jakékoliv výkonné operace včetně 
úprav všech druhů nastavení. Auditor je typ uživatele s velmi omezenými právy, který může pouze 
prohlížet. Auditor je tedy osoba, která pouze vyhodnocuje a kontroluje správnou činnost administrátora 
centrální správy. Power user je uživatel s omezeným přístupem a možností úprav v některých sekcích 
centrální správy. Tato omezení je možné u všech uživatelů upravit v nastavení uživatelského účtu. Po 
instalaci centrální správy jsou v systému vytvořeni dva uživatelé, jejichž hesla se nastavují v průběhu 
instalace serveru centrální správy.       

Každého uživatele, kromě aktuálně přihlášeného, je možné smazat kliknutím na ikonu Vymazat, která 
je umístěna v pravé části záznamu uživatele, ve sloupci Akce. Pokud je záznam uživatele smazán, pak již 
není možné se pomocí jeho přihlašovacího jména přihlásit. Po kliknutí na ikonu Upravit se zobrazí dialog 
Nastavení uživatelského účtu, kde je možné upravit jeho nastavení jako je např. jméno, příjmení, jméno 
uživatele, heslo, jazyk, e-mail. V editačním režimu je možné navíc otevřít dialog Detaily oprávnění. V 
něm se podrobněji upravují práva uživatele a to jednoduše pomocí zaškrtnutí / zrušení zaškrtnutí 
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jednotlivých položek. V okně Nastavení uživatelského účtu je navíc možné pomocí zaškrtávacího políčka 
Aktivní upravit aktivitu / neaktivitu uživatele. Neaktivní uživatel se nebude moci přihlásit do TrustPort 
Management.             

 

Nového uživatele je možné vytvořit kliknutím na tlačítko Přidat. Poté se zobrazí nová stránka, kde se 
po vyplnění potřebných údajů a potvrzení vytvoří nový uživatel systému.  

Editační pole Jméno a Příjmení slouží pro vložení jména a příjmení nového uživatele centrální správy. 
Editační pole Přihlašovací jméno slouží pro vložení přihlašovacího jména. Toto jméno se použije na 

přihlašovací stránce do TrustPort Management. Do editačního pole Heslo je nutné vložit heslo, které 
bude použito stejně jako přihlašovací jméno na přihlašovací stránce pro ověření přihlašovaného 
uživatele. Všechny tyto položky jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude povoleno vytvořit nový 
uživatelský účet případně změnit účet již existující.    

Do políčka E-mail je možné volitelně vložit platnou e-mailovou adresu nově vytvářeného uživatele. V 
rozbalovacím seznamu Jazyk je možné vybrat v jakém jazyce budou zobrazeny stránky administrační 
části TrustPort Management nově vytvářenému uživateli. Pomocí položky Oprávnění je možné určit typ 
uživatele. Možné volby jsou Administrátor, Auditor a Power user.       

Proces je dokončen kliknutím na tlačítko Uložit, poté se zobrazí seznam všech uživatelů TrustPort 
Management a vytvoří se nový uživatel nebo se uloží provedené změny.  

Součástí instalace serveru centrální správy je rovněž servisní aplikace addadmin, pomocí které lze 
přidat nový účet administrátora.   

5.8.2 Aktualizace 

Záložka Aktualizace nabízí uživateli přehled o všech již proběhlých i plánovaných aktualizacích serveru.   

O tom, zda je server aktuální informuje první pole Stav aktualizačního serveru. Standardně je obsah 
aktualizace stahován na server centrální správy z webového úložiště naplánovanou úlohou. Odtud je dále 
automaticky distribuována na všechny superagenty, na každém superagentovi je totiž rovněž 
aktualizační úloha, která provádí automatické stahování aktualizací. Pokud je k dispozici, stanice si 

náhodně vybere ze seznamu některého ze superagentů, v opačném případě se spojí přímo se serverem 
centrální správy, pokud ani ten není k dispozici, aktualizace se stáhnou přímo z přednastavené URL 
adresy. 
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O tom, zda jsou plánované aktualizace zapnuty informuje pole Stav plánovače aktualizací. Tento stav 
lze změnit pomocí tlačítka Vypnout aktualizační službu, případně Zapnout aktualizační službu, v 
závislosti na aktuálním nastavení. Čas příští aktualizace zobrazuje přesný datum a čas spuštění příští 
aktualizace, pokud je plánované spouštění aktualizací vypnuto, zůstává toto pole prázdné.    

Uživatel má rovněž možnost aktualizaci spustit ručně a to prostřednictvím tlačítka Vynutit okamžitou 
aktualizaci, průběh této vynucené aktualizace je zobrazován v poli Stav aktualizační služby, uplynulý 
čas jejího trvání zase v poli Doba trvání aktuálního stavu.  

Její výsledek, včetně počtu a velikosti stažených souborů, je zapsán do přehledné tabulky Historie 
aktualizací, kde je zároveň zobrazen seznam všech aktualizací již proběhlých.    

5.8.3 Zálohování 

Záložka Zálohování slouží k vytváření záloh centrální správy TrustPort Management a k dalším 
operacím s těmito zálohami.  

5.8.3.1 Správa zálohování 

zobrazuje aktuální stav zálohovací služby, včetně doby trvání tohoto stavu, dále informuje o tom, zda je 

služba plánovače povolena a kdy má proběhnout příští plánované zálohování. Plánovač je možné 
vypnout pomocí tlačítka Vypnout zálohovací službu, v tom případě nebude žádné automatické 
zálohování probíhat a zálohy tak bude moci uživatel vytvářet pouze ručně ze záložky Vytváření / Upload 
záloh. K opětovnému zapnutí plánovače se využije tlačítka Zapnout zálohovací službu.  



 

   38 

 

5.8.3.2 Vytváření / Upload záloh 

v této části se vytváří nové zálohy anebo lze odsud uploadovat záložní soubor na server. Při vytváření 

nové zálohy je nutné zadat název této zálohy, nepovinně je možné tuto zálohu blíže specifikovat v poli 
Poznámky. Proces vytvoření je dokončen kliknutím na tlačítko Vytvořit zálohu dat. V části Upload 
záložního souboru se pomocí tlačítka procházet vybere z počítače soubor se zálohou a pomocí tlačítka 
Odeslat soubor na server se úspěšně uploaduje na server centrální správy.  

5.8.3.3 Seznam dostupných souborů se zálohami 

zde je zobrazen seznam posledních záložních souborů, detailnější informace lze u jednotlivých položek 

zobrazit kliknutím na rozbalovací ikonu. Každá položka seznamu obsahuje ve sloupci Akce ikony určené k 
dalším operacím se zobrazenými záložními soubory. Pomocí těchto ikon je možné obnovit data z vybrané 
zálohy, trvale odstranit danou zálohu nebo stáhnout vybranou zálohu do počítače. Takto staženou zálohu 
lze později opět nahrát na server ze záložky Vytváření / Upload záloh.    

5.8.3.4 Poslední aktivity  

podrobně informuje uživatele o posledním provedeném zálohování a o poslední provedené obnově ze 

zálohy a to včetně data, uživatele kterým byla záloha či obnova provedena a konečného výsledku těchto 
operací.  

5.8.4 Oprávnění 

Záložka Oprávnění umožňuje upravovat přihlašovací údaje k účtům, které jsou využívány centrální 

správou. Centrální správa TrustPort Management využívá dva typy přihlašovacích účtů. První z nich je 
účet používaný pro přístup k síťovým prostředkům a druhý je účet sloužící ke spouštění příkazů, 
instalací, apod.    

Účet pro přístup na síť  

TrustPort Management využívá tohoto účtu pro přihlášení do sítě při stahování aktualizací a pro přístup k 
síťovým prostředkům. Přihlášení může být provedeno pomocí doménového účtu, pokud je zadán (včetně 
přihlašovacího jména a hesla) název domény, ve které je přihlašovací jméno a heslo platné. Pokud není 
daný účet v žádné doméně, pak se nemusí doménové jméno vyplňovat. Jestliže správce sítě potřebuje 
pro jednu stanici nastavit jiné přihlašovací údaje, může je změnit na záložce Oprávnění, na kartě 
Spravovat.  
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Účet pro spouštění programů 

Pro spouštění příkazů, instalací aplikací, apod. na klientskou stanici se využije tohoto druhého účtu. 
Pokud nejsou přihlašovací údaje platné (např. špatné heslo, chybně zadané přihlašovací jméno, 
nezadané jméno domény), potom nebudou některé části centrální správy na takové stanici funkční. 
Spuštění pod daným účtem může být provedeno pomocí doménového účtu, pokud je zadán (vedle 
přihlašovacího jména a hesla) název domény, ve které je přihlašovací jméno a heslo platné. Aby mohla 

být akce spuštěna pod daným doménovým jménem, musí být stanice zařazena do domény. Pokud není 
stanice zařazena do domény, nemůže TrustPort Management využít možnosti spustit požadovanou 
operaci pomocí doménového účtu a musí být využito účtu lokálního. Lokální účet může být ovšem 
využit i v situaci, kdy jsou stanice zařazeny do domény. Pokud není jméno domény vyplněno, bude 
využito lokálního účtu. Tento účet by měl mít administrátorská práva, protože pomocí něj budou 
spouštěny instalace a ty zpravidla administrátorská práva vyžadují. Protože se jedná o nastavení 
systému oprávnění centrální správy, je v případě použití lokálního účtu doporučené, aby se tento účet 
vyskytoval na všech stanicích centrální správy. Jestliže správce sítě potřebuje pro jednu stanici nastavit 
jiné přihlašovací údaje, pak může u dané stanice na záložce Oprávnění tyto jiné přihlašovací údaje 
nastavit.                                                      

Po instalaci TrustPort Management jsou údaje obou přihlašovacích účtů prázdné. Při prvním spuštění 
administrační konzole je nutné správně vyplnit alespoň Účet pro přístup na síť. Bez něj by nemohla 
centrální správa korektně pracovat.   

Účet pro spouštění programů není nutně vyžadován, v takovém případě jsou programy automaticky na 
stanicích spouštěny pod právy uživatele SYSTEM.  

5.8.5 Balíček pro automatickou aktualizaci 

Na této stránce můžete vytvořit balíček pro automatickou aktualizaci s vlastním nastavením. Tento 

balíček lze použít k instalaci, upgrade nebo odinstalování klienta TrustPort Management a/nebo Security 
Elements na cílové stanici.  

Nejdříve musíte zvolit které produkty mají být zahrnuty v balíčku, a to zaškrtnutím položek Zahrnout 
klienta TrustPort Management a Zahrnout TrustPort Security Elements. Poté vyberte akci, která 
bude s tímto produktem provedena – instalace, upgrade nebo odinstalace. V případě instalace je potřeba 
vybrat instalační soubor z Úložiště. Pokud instalujete pouze Management klienta, můžete použít výchozí 
instalační soubor který je uložený v adresáři deploy.      

Pomocí zaškrtávacího políčka Vynutit restart můžete nastavit zda chcete provést restart cílové stanice 
okamžitě poté co je provedena požadovaná akce, bez zásahu uživatele, anebo má být restart odložen 
dokud uživatel zavře všechny dokumenty atd. Restart může být odložen o určitý časový úsek, ten lze 
nastavit v editačním poli Odložit restart.          
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V části Zahrnout konfiguraci lze specifikovat konfiguraci která má být zahrnuta v balíčku. Zde je 
možné nastavit politiku, která má být použita na stanici. Lze použít jednu z výchozích politik, nebo 
vytvořit vlastní na záložce Politiky.  

Poté co nastavíte všechny paramtery, klikněte na tlačítko Vytvořit balíček v levém dolním rohu 
stránky. V následujícím okně je možné uvést jméno nového balíčku anebo ponechat výchozí. Balíček je 
vytvořen po kliknutí na tlačítko Uložit. Vytvoření balíčku je potvrzeno v okně Výsledek vytváření, které 
zároveň umožňuje vytvořený balíček Stáhnout. Všechny vytvořené balíčky jsou uloženy ve složce Public 
v instalačním adresáři a jsou také k dispozici na záložce Úložiště – Správa souborů.   

Vytvořený balíček může být distribuován na cílové stanice a spuštěn ručně, nebo můžete vytvořit 
instalační balíček na záložce Úložiště – Správa balíčků a poté vytvořit úlohu Aktualizovat klienta 
Management pomocí balíčku pro automatickou aktualizaci na záložce Úlohy. Druhá volba je možná 
pouze pokud jsou již stanice ovládány centrální správou.  

5.8.6 Seznam dostupných aktualizací 

Tato záložka umožňuje administrátorovi manuálně zvolit, které aktualizace software TrustPort mají být 

dále distribuovány. Aktualizace vybrané pro další použití budou na cílových stanicích automaticky 
nainstalovány, nicméně uživeli se může zobrazit žádost o restart, pokud to aktualizace vyžaduje. Pokud 
jsou stanice ovládány klientem centrální správy, jsou závislé na nastavení aktualizací na serveru. Pokud 
nejsou v ovládacím rozhraní vybrány žádné aktualizace k instalaci, pak se na klientech nebudou žádné 
aktualizace provádět.             

Po kliknutí na tlačítko Zobrazit a použít se otevře dialogové okno se seznamem dostupných aktualizací. 
Zde má administrátor možnost zvolit akci pro danou aktualizaci.     

Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Rozhodnu se později.   

Po zvolení možnosti Použít aktualizaci, potvrzení tlačítkem Provést a synchronizaci bude vybraná 
aktualizace distribuována do lokálního úložiště na serveru a bude dále nabízena všem klientům v síti. 
Jestliže jsou v síti dostupní nějací superagenti, potom je na ně toto úložiště automaticky distribuováno v 
průběhu jejich synchronizace se serverem a oni se dále starají o jejich distribuci v dané podsíti.                  
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Pokud je zvolena možnost Skrýt aktualizaci, vybraná aktualizace se dále nebude zobrazovat na úvodní 
stránce v sekci Seznam dostupných aktualizací. Všechny skryté aktualizace je možné hromadně vrátit do 
Seznamu dostupných aktualizací pomocí tlačítka Obnovit skryté aktualizace. Obnovení skrytých 
aktualizací nemá vliv na jejich použitelnost, tzn. aby byla aktualizace dále distribuována, vždy musí být 
vybrána možnost Použít aktualizaci.  

Seznam dostupných aktualizací lze obnovit pomocí tlačítka Aktualizovat.  

5.8.7 Licence  

Záložka Licence obsahuje informaci o aktuální licenci a zároveň nabízí možnost zadat platné sériové číslo 
a zaregistrovat tak produkt TrustPort Management.   
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