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WSTĘP

Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem USB Lock RP – działającym w czasie rzeczywistym,
nowoczesnym rozwiązaniem do ochrony punktów końcowych w sieci. Najważniejsze cechy:

• Komunikaty o podłączeniu urządzeń w czasie rzeczywistym (automatyczne logowanie zdarzeń).
• Autoryzacja określonych napędów USB, urządzeń MTP i zewnętrznych dysków e-SATA (do 10

autoryzacji dla każdej stacji + 30 autoryzacji na poziomie sieci).
• Ochrona organizacji przed podłączaniem nieautoryzowanych napędów USB, przenośnych pamięci

flash, urządzeń korzystających z protokołu MTP, cyfrowych odtwarzaczy (np. mp3, mp4, iPod),
zewnętrznych dysków twardych,  włączając  w to  e-SATA i  FireWire,  adapterów USB do kart
pamięci, aparatów cyfrowych z wewnętrzną pamięcią, czytników kart CF, SD, SDMicro, MMC,
XD,  urządzeń  PDA,  hand-held,  smartfonów,  napędów  CD,  DVD,  BlueRay,  złączy  IrDA
i Bluetooth, kart WiFi.

• Natychmiastowe wymuszanie zmian ustawień (bez konieczności restartu komputera).
• Automatyczne logowanie operacji zapisu plików na nośnikach USB.
• Przesyłanie powiadomień email stanowiące dodatkowy poziom kontroli.
• Ochrona  informacji  zapisanych  na  nośnikach  USB  z  możliwością  scentralizowanego

przechowywania haseł i automatycznego szyfrowania danych.
• Wspierane  systemy operacyjne:  Windows Server  2012 R2,  Windows Server  2012,  Embedded

POSReady  2009,  WES  7,  WES  8,  Windows  8.1,  Windows  8,  Windows  7,  Windows  2000,
Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2K,
VM Ware Ready (32/64 bit). Ochrona punktów końcowych w sieciach LAN, WAN i WLAN.

• Możliwość pracy w grupach roboczych oraz w konfiguracjach opartych o dynamiczne adresy IP.
• Możliwość kontrolowania stacji klienckich poza siecią lokalną.
• Efektywne funkcjonowanie także po odłączeniu od sieci albo po wyłączeniu maszyny kontrolnej.
• Kontroler nie musi być serwerem. Można wykorzystać dowolny wspierany system.
• Skalowalność.
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INSTRUKCJA INSTALACJI

Instalacja kontrolera

Instalator  należy  uruchomić  z  uprawnieniami  administratora  na  komputerze,  który  będzie  służył  do
zarządzania bezpieczeństwem (nie musi to być maszyna serwerowa).

1. Uruchom plik setup_control.exe
2. Opcjonalnie podaj numer portu, kiedy instalator o to poprosi.

Jeśli pozostawisz puste pole, program będzie korzystał z domyślnego portu 3100 (wersja demo używa tego portu). 
Zostawiając pole puste nie zmieniaj numeru portu także podczas instalacji klientów. W przypadku wybrania innego 
numeru portu do komunikacji, wpisz go również przy instalowaniu klientów.

3. Możesz zostawić zaznaczoną opcję utworzenia ikony na pasku szybkiego uruchamiania.

Uruchomienie kontrolera

Program otwierasz na jeden z dwóch sposobów:

a) Otwórz menu Start i wybierz: Programy → USB Lock RP → Start USB Lock RP lub
b) Kliknij na trójkolorowej ikonie z logo Advanced Systems na pasku szybkiego uruchamiania.
c) Wprowadź hasło i kliknij OK.

Hasło początkowe zostanie ci dostarczone wraz z zakupioną licencją. Wielkość liter hasła ma znaczenie.

W panelu kontrolnym pojawi się nazwa kontrolera oraz jego adres IP (obok numeru portu lokalnego
służącego do komunikacji z klientami).

Ważne: Zapisz nazwę komputera lub jego adres IP, ponieważ informacja ta będzie wymagana podczas instalacji klientów.

Instalacja klienta

Instalator klienta należy uruchamiać z uprawnieniami administratora na komputerach (klientach), które
będą kontrolowane przez program USB Lock RP.

1. Uruchom plik setup_client.exe na komputerze, który będzie kontrolowany.

Możesz zapisać plik instalatora w folderze współdzielonym i uruchamiać go na każdym kliencie (jako administrator)

2. Podczas instalacji wprowadź nazwę lub adres IP kontrolera (wymagane).
3. Opcjonalnie  podaj  numer  portu  do  komunikacji,  który  został  wyznaczony  podczas  instalacji

kontrolera lub pozostaw puste pole, aby program korzystał z wartości domyślnej (3100).
4. Dokończ instalację.
5. Możesz zrestartować komputer i zalogować się jako normalny użytkownik (nie wymagane).

Ważne: Po zainstalowaniu klient nawiąże połączenie z kontrolerem i pojawi się na liście komputerów w jego konsoli.
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Cicha instalacja klientów za pomocą paczki MSI

Masowa instalacja lub aktualizacja klientów w sieci może zostać przeprowadzona za pomocą pakietu
instalacyjnego MSI. Instalację można przeprowadzić zdalnie i nie wymaga ona podejmowania żadnych
czynności  przez  użytkowników.  Program  instalacyjny  musi  być  uruchamiany  z  uprawnieniami
administracyjnymi na komputerach klienckich.

W celu  otrzymania  aktualizacji  do  nowszej  wersji  zgłoś  się  do  sprzedawcy lub  napisz  bezpośrednio  do  producenta:
info@usb-lock-rp.com (j.ang). Przed wykonaniem aktualizacji zalecamy przetestowanie bezpłatnej wersji Demo.

Przygotowanie pakietu instalacyjnego:

1. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest edycja pliku setipconfig.ini i wpisanie nazwy lub
adresu IP kontrolera w formacie IP=nazwa_lub_ip_serwera (np. IP=192.168.10.1)

2. Opcjonalnie  można  skonfigurować  również  numer  portu  do  komunikacji  z  kontrolerem.  Port
w pliku  konfiguracyjnym  setipconfig.ini musi  być  taki  sam  jak  podany  podczas  instalacji
kontrolera (domyślnie jest to port 3100).

3. Zapisz edytowany plik.

Pliki setipconfig.ini, setup_client.exe i setup_rp_client.msi muszą znajdować się w tym samym folderze podczas instalacji.

4. Przyporządkuj podwyższenie uprawnień instalowanym komputerom.

Wskazówki do instalacji przez Group Policy

• W celu ułatwienia cichej instalacji w sieci przez GPO lub inne narzędzie systemu Windows do
masowego wdrażania programów udostępniamy instalator klienta USB Lock w formacie msi.

• Wykonanie poprawnej instalacji wymaga, aby wszystkie trzy pliki z folderu msi-pack znalazły się
w tym samym udostępnionym katalogu (setup_client.exe, setup_rp_client.msi oraz wyedytowany
plik konfiguracyjny setipconfig.ini).

• Przykładowa komenda instalacji: msiexec /i C:\lokalizacja_pakietu\setup_rp_client.msi /qn
• Instalacja musi być wykonana z uprawnieniami administracyjnymi na maszynie klienckiej (należy

uruchomić z podwyższonymi prawami).

Rozmieszczenie przez edytor Group Policy

• Rozmieszczany jest jedynie klient.
• Konfiguracja  instalacji  jest  prosta.  Najważniejsze,  aby  plik  MSI  i  powiązany  z  nim  pakiet

instalacyjny znajdował się w zasobie sieciowym, do którego wszystkie stacje mają prawo odczytu.
• W celu wykonania instalacji otwórz Edytor Zasad Grupy. Przejdź w drzewie konsoli do węzła

Konfiguracja komputera → Ustawienia oprogramowania → Instalacja oprogramowania. Kliknij
prawym przyciskiem obiekt  Instalacja  oprogramowania  i  wybierz  polecenie  Nowy →  Pakiet.
Zaznacz dostarczony plik instalatora MSI i kliknij przycisk  Otwórz. W oknie, które się pojawi,
wybierz opcję Przypisane i kliknij OK.
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KONSOLA ADMINISTRACYJNA

Uruchomienie konsoli administracyjnej

a) Program otwierasz na jeden z dwóch sposobów:
◦ Otwórz menu Start i wybierz: Programy → USB Lock RP → Start USB Lock RP lub
◦ Kliknij na trójkolorowej ikonie z logo Advanced Systems na pasku szybkiego uruchamiania.

b) Wprowadź hasło i kliknij OK.

c) W oknie pojawi się lista zalogowanych komputerów pokazująca ich status bezpieczeństwa.

Główny panel kontrolny
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Po  dokonaniu  zmian  w  ustawieniach  bezpieczeństwa  możesz  zmienić  tryb  wyświetlania  konsoli  na
kompaktowy przez  kliknięcie  przycisku    V   w prawym górnym rogu okna konsoli.  Zalecane  jest
pozostawienie konsoli włączonej przez cały czas (w trybie normalnym lub kompaktowym). Jeśli jednak
chcesz zakończyć pracę programu, po prostu zamknij okno logowania do programu.

Powrót  z  trybu  kompaktowego  do  normalnego  wymaga  ponownego  podania  hasła.  Hasło  zostaje
zapamiętane przez 5 minut od chwili przejścia do trybu kompaktowego, więc nie musisz go podawać jeśli
ten czas jeszcze nie minął.
Włączenie się symbolu diody A w oknie kompaktowym sygnalizuje nadejście powiadomienia (Alert).
Jasnoniebieski  kolor  oznacza  zablokowanie,  a  kolor  pomarańczowy,  że  operacja  jest  dozwolona  lub
przeszła pomyślnie autoryzację. Symbol diody FT sygnalizuje transfer pliku (File Transfer). Nagłówek
okna w trybie kompaktowym wyświetla nazwę komputera, którego dotyczy powiadomienie.
Przejście  do  trybu  wyświetlania  konsoli  na  całym  ekranie  możliwe  jest  po  kliknięciu  ikony   < > 
w prawym górnym rogu okna.

Zalogowane komputery

Środkowe pole wskazuje liczbę zalogowanych (in) oraz niezalogowanych (out) klientów. Nieużywane
komputery można usunąć  z  listy  poprzez  przeciągnięcie  ich  nazw na  pole  DROP (usunięta  zostanie
również historia aktywności danej maszyny).
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Szybkie wyszukiwanie komputerów

W dużych sieciach,  liczących 500 i  więcej  klientów,  szybkie  odnajdywanie  komputerów jest  bardzo
przydatną  opcją.  Kliknij,  aby  otworzyć  okno  wyszukiwania  i  wpisz  nazwę  poszukiwanej  maszyny.
Kliknięcia nagłówków kolumn pozwalają sortować listę według adresów IP, nazw komputerów oraz ich
statusów ochrony.

Zmiana hasła kontrolera

Funkcja Control Password służy do zmiany hasła dostępu do konsoli kontrolera USB Lock RP.

Po  wybraniu  opcji  Control  Password wpisz  stare  hasło,  a  następnie  podaj  nowe  hasło  i  potwierdź
wpisując je ponownie. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Wielkość liter ma znaczenie.
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Przycisk pomocy

Wybranie  funkcji  pomocy (Help)  powoduje  wyświetlenie  szybkich  podpowiedzi.  Ponowne kliknięcie
znaku zapytania otwiera plik podręcznika. Dostęp do podręcznika możliwy jest również bezpośrednio
z menu Start, w grupie oprogramowania USB Lock RP.

Podgląd alertów i pełna lista powiadomień

Ostatnie powiadomienie wyświetlane jest w linii podglądu w górnej części okna. Kliknij strzałkę, aby
rozwinąć widok i zobaczyć pełną listę przychodzących komunikatów. Na liście pojawiają się w czasie
rzeczywistym informacje o dozwolonych, zablokowanych i uwierzytelnionych podłączeniach nośników
USB wraz z identyfikatorem nośnika (PID) oraz nazwą użytkownika.
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Raportowanie przy pojedynczym kontrolerze i panel statusu sieci

Wybierając menu Reports otrzymujesz dostęp do raportów stanu ochrony (Status Report) i powiadomień
o zdarzeniach związanych z blokowaniem portów (Alerts Report)

Panel statusu sieci umożliwia podgląd stanu ochrony dla każdego komputera we wszystkich czterech
segmentach: nośników wymiennych (removable devices), napędów CD/DVD, połączeń Bluetooth/IrDA
oraz WiFi.

Powiadomienia e-mail

Możesz skonfigurować wysyłanie w czasie rzeczywistym automatycznych powiadomień o zdarzeniach
pojawiających się w konsoli kontrolera. Wykorzystaj tę funkcję jako alternatywne repozytorium logów.

• Funkcja po przeprowadzeniu łatwej skonfigurowaniu działa w pełni automatycznie.
• Obsługa SSL/TLS.
• Wszystkie komunikaty, które docierają do kontrolera, są przesyłane na adres e-mail.
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Skalowalność i raportowanie przy wielu kontrolerach

Funkcja  centralnego  logowania  pozwala  tworzyć  raporty  stanu  i  powiadomień  o  ustalonej  godzinie,
codziennie lub tygodniowo i gromadzić je w centralnie udostępnionym zasobie.
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W konfiguracjach złożonych z wielu kontrolerów, każdy z nich może zapisywać swoje raporty z ustaloną
częstotliwością  w udostępnionym zasobie  sieciowym.  Stamtąd  poszczególne  raporty  zostają  pobrane
zgodnie z harmonogramem na centralny serwer bezpieczeństwa. Czytnik logów USB Lock RP odczytuje
logi  i  tworzy  globalny  raport  wykorzystanych  licencji  wraz  z  czytelnym  raportem  dotyczącym
całościowego stanu ochrony komputerów.

Segmenty ochrony

Wybierz określony komputer w panelu statusu, by klikając odpowiednie przyciski włączać lub wyłączać
ochronę w poszczególnych segmentach:

• nośników wymiennych (removable devices)
• napędów CD/DVD
• połączeń Bluetooth/IrDA
• połączeń WiFi
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Symbol zamkniętej, złotej kłódki oznacza „zabezpieczony” natomiast szara, otwarta kłódka sygnalizuje,
że komputer w danym segmencie jest „odbezpieczony”.

Segment nośników wymiennych

Włączenie ochrony w segmencie nośników wymiennych blokuje możliwość podłączenia do komputera
zewnętrznych nośników USB, pamięci flash, urządzeń posługujących się protokołem MTP, cyfrowych
odtwarzaczy audio (jak mp3, mp4 lub iPod), zewnętrznych dysków twardych (w tym e-Sata i Firewire),
adapterów kart pamięci, aparatów cyfrowych, czytników kart CF, SD, SDMicro, MMC, XD, urządzeń
PDA, komputerów hand-held oraz smartfonów.

Segment CD/DVD

Włączenie ochrony w segmencie  CD/DVD uniemożliwia  użytkownikom korzystanie  z  napędów CD,
DVD i Blu-Ray.

Segment Bluetooth/IrDA

Analogicznie jak w wymienionych wyżej segmentach, włączenie ochrony w sektorze Bluetooth i IrDA
uniemożliwi przesyłanie danych za pośrednictwem transceiverów BT oraz podczerwieni.

Segment WiFi

Włączenie funkcji ochrony w ostatnim segmencie odcina możliwość łączenia się komputera z sieciami
bezprzewodowymi.

Zmiany ustawień w poszczególnych segmentach wymuszane są w czasie rzeczywistym i nie wymagają
dodatkowych czynności (np. zrestartowania komputera).
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Automatyczna ochrona

Funkcja automatycznej ochrony (Auto Protect) pozwala blokować wszystkie segmenty po określonym
czasie. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy pełny dostęp do nośników musi być udzielony na przykład na
czas wykonywania konkretnego zadania. Dzięki funkcji automatycznej ochrony administrator nie musi
pamiętać, aby przywrócić politykę bezpieczeństwa po jego wykonaniu.

Autoryzacje nośników USB na poziomie klienta

• Na każdej stacji można wykonać autoryzację do 10 unikalnych nośników USB.
• Dwa  określone  urządzenia,  spośród  10  uwierzytelnionych,  posiadają  rozszerzoną  ochronę

przenośną.
• Jeden określony napęd e-Sata może zostać autoryzowany na każdym kliencie.

Autoryzacja nośników zewnętrznych – opcja pierwsza

Pierwszy sposób polega na uwierzytelnieniu nośnika podłączonego do stacji klienckiej.
• Wybierz klienta na liście w panelu kontrolera.
• Odbezpiecz segment nośników wymiennych.
• Poproś o podłączenie nośnika do portu USB zdalnego komputera.
• Kliknij przycisk   1   lub   2   i wybierz pierwszą opcję.
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Autoryzacja nośników zewnętrznych – opcja druga

Drugi sposób polega na uwierzytelnieniu na zdalnej stacji nośnika podłączonego do kontrolera.
• Wybierz klienta na liście w panelu kontrolera.
• Odbezpiecz segment nośników wymiennych.
• Podłącz nośnik, który ma zostać uwierzytelniony, do portu kontrolera.
• Kliknij przycisk   1   lub   2   i wybierz drugą opcję.

Autoryzacje są permanentne, ale w każdej chwili mogą zostać odwołane (revoke authorization).

Stan nośnika USB zmieni się na chroniony (protected), a na etykiecie pojawi się napis view (zobacz).

Informacja o autoryzacjach

• Wybierz klienta na liście w panelu kontrolera.
• Kliknij etykietę z odpowiednim numerem autoryzacji.
• Pojawi się informacja o uwierzytelnionym urządzeniu.
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Autoryzacje na poziomie sieci

Funkcja autoryzowania urządzenia na poziomie sieci pozwala podnieść poziom uwierzytelniania danego
nośnika na wszystkich komputerach w sieci.

• Wybierz klienta w panelu kontrolera.
• Kliknij przycisk   +   przy odpowiednim numerze autoryzacji lokalnej. Pojawi się znacznik OK.
• Otwórz listę autoryzacji sieciowych. Autoryzacja nośnika została podniesiona do poziomu sieci.
• Po podniesieniu praw urządzenia przejdź do panelu autoryzacji sieciowych.

• Możesz  rozpocząć  sekwencję  dystrybucji  informacji  o  autoryzacjach  do  wszystkich  klientów
w sieci. Kliknij przycisk Start deployment sequence.

• Po  wykonaniu  sekwencji  cała  lista  urządzeń  uwierzytelnionych  na  poziomie  sieci  zostanie
rozesłana do klientów.

Ważne: Rozesłanie listy autoryzacji sieciowych spowoduje zastąpienie poprzednio rozesłanej listy.

Funkcja Master Password

Funkcja głównego hasła  (Master Password)  stanowi alternatywną metodę autoryzacji  nośników USB
w przypadku, gdy klient znajduje się poza siecią, kontroler został wyłączony lub z jakiejś przyczyny brak
komunikacji między klientem a kontrolerem (np. w wyniku awarii lub podczas podróży).
Możliwość wprowadzenia hasła podczas wyświetlania ekranu blokady występuje jeśli zostały spełnione
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dwa warunki:
• Hasło główne zostało skonfigurowane w kontrolerze (w panelu autoryzacji na poziomie sieci).
• Klient nie ma połączenia z kontrolerem.

Jeśli  hasło  główne  zostało  rozesłane  wraz  z  listą  autoryzacji  do  klientów  w  sieci  i  klient  nie  jest
podłączony do sieci, administrator USB Lock może ujawnić hasło użytkownikowi, aby ten wprowadził je
na  ekranie  blokady  w  celu  tymczasowego  uwierzytelnienia  podłączonego  nośnika  USB  (pole  do
wprowadzenia hasła pojawi się tylko jeśli wymienione wyżej warunki zostały spełnione).

Ważne: Administrator USB Lock może zmienić hasło w każdej chwili i rozesłać je do wszystkich klientów.

Zaleca się, aby hasło główne było ustawione, aby można było wykorzystać je w sytuacji krytycznej.

Autoryzacja kolejnych urządzeń USB/MTP

W celu uwierzytelnienia kolejnych urządzeń z dziesięciu dostępnych wykonaj następujące czynności:

• Wybierz klienta w panelu kontrolera.
• Odbezpiecz segment nośników wymiennych.
• Poproś o podłączenie urządzenia MTP lub nośnika USB do klienta.
• Kliknij na dużym przycisku (żółty kolor na ilustracji poniżej) i wybierz Authorize.
• Powtórz czynność dla kolejnych urządzeń.
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Masz możliwość podniesienia tego typu autoryzacji do poziomu sieci przez przeciągnięcie identyfikatora
danego  urządzenia  do  strefy  DROP.  Po  podniesieniu  uprawnień  roześlij  listę  autoryzacji  sieciowych
zgodnie z instrukcją w punkcie Autoryzacj  e   na poziomie sieci.

Autoryzacja urządzeń e-SATA

Uwierzytelnienie dysków e-Sata odbywa się podobnie jak urządzeń podłączanych do portów USB.

• Wybierz klienta w panelu kontrolera.
• Odbezpiecz segment nośników wymiennych.
• Poproś o podłączenie do klienta urządzenia e-Sata.
• Kliknij na przycisku C (ilustracja poniżej).
• Segment nośników wymiennych automatycznie przełączy się na blokowanie.

Przenośna ochrona

Wybrane dwa uwierzytelnione nośniki wymienne posiadają rozszerzoną funkcjonalność określaną jako
ochrona przenośna (Portable Protection), dzięki której dane przenoszone na nośniku USB są dodatkowo
zaszyfrowane. Przypisanie ochrony przenośnej do dwóch głównych autoryzowanych nośników w każdej
chwili może zostać wykonane zdalnie na każdym kliencie.
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W celu zainstalowania przenośnej ochrony na uwierzytelnionym nośniku:
• W kontrolerze:

kliknij przycisk w kolumnie deployment odpowiednio dla pierwszego lub drugiego urządzenia.

• W kliencie:
Po podłączeniu urządzenia użytkownik zostanie  poproszony o ustawienie hasła,  a  na nośniku
zostanie umieszczony automatycznie plik  protector.exe. Hasło zostanie automatycznie przesłane
do kontrolera.

Po  utworzeniu  przenośnej  ochrony  na  urządzeniu,  hasło  użytkownika,  PID  i  powiązanie  z  danym
komputerem może zostać wyświetlone w kontrolerze po kliknięciu na przycisku <<stored>> w kolumnie
password (informacja  jest  zatem zawsze  dostępna dla  organizacji,  a  utrata  hasła  nie  stanowi  w tym
wypadku żadnego problemu).
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Wymuszenie szyfrowania

Kiedy opcja wymuszanie szyfrowania danych (force encryption) jest włączona (on), pliki przenoszone na
dwa główne nośniki są automatycznie szyfrowane.

Użytkownik  korzystający  z  nośnika  jest  informowany  o  postępie  szyfrowania  przez  wyświetlenie
niewielkiego  komunikatu  i  charakterystyczny  dźwięk.  Włączenie  opcji  wymuszania  szyfrowania
zawartości jest zalecane, aby przenośna ochrona była w pełni wykorzystana.

Szyfrowanie

Przenośna ochrona zapewniona przez plik protector.exe zapisany na nośniku zapewnia:
• Funkcjonalność przeciągnij & upuść.
• Automatyczne zniszczenie plików po czterokrotnym podaniu błędnego hasła (opcjonalnie).
• Szyfrowanie danych za pomocą 128-bitowego klucza.
• Uruchamianie  z  napędu  USB  (poza  siecią  firmową).  Zawsze  wymaga  podania  hasła  do

odszyfrowania lub zaszyfrowania danych.

Licencja  pozwalająca  na  korzystanie  z  przenośnej  ochrony dwóch  nośników na  jednego  klienta  jest
powiązana  z  liczbą  posiadanych  licencji  na  program  USB  Lock  RP.  Na  przykład  licencja  na  100
stanowisk USB Lock RP pozwala na utworzenie przenośnej ochrony na dwustu nośnikach.

Obsługa przenośnej ochrony

Przenośna  ochrona  może  być  zainstalowana  jedynie  na  uwierzytelnionym  nośniku  USB.  W  celu
uruchomienia protektora kliknij na ikonie pliku znajdującego się na nośniku.

Następnie podaj hasło, które zostało wprowadzone podczas tworzenia przenośnej ochrony.
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Przeciągnij  i  upuść  pliki,  foldery  lub  cały  nośnik  USB  na  okno  protektora,  aby  zaszyfrować  lub
odszyfrować jego zawartość.

Odpowiednia informacja o liczbie zaszyfrowanych (protected) lub odszyfrowanych (unprotected) plikach
pojawi się w oknie protektora.

Monitorowanie plików zapisywanych na USB

Dzięki  funkcji  monitorowania  zapisu  plików na  nośnikach  USB można  uzyskać  szczegółowy raport
plików, które były przenoszone ze stacji klienckich na tego rodzaju urządzenia. W celu uruchomienia
opcji monitorowania wybierz klienta w panelu kontrolera, a następnie kliknij przycisk   ON   opisany jako
files to usb ums monitoring.
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Kiedy funkcji monitorowania jest aktywna, zapisywane są następujące informacje:
• Data i czas podłączenia nośnika.
• Identyfikator nośnika, który został użyty do zapisu.
• Nazwa stacji klienta.
• Nazwa użytkownika lub użytkowników zalogowanych w czasie podłączenia nośnika.
• Dokładny rozmiar i nazwa pliku.

Panel poleceń administracyjnych

Po prawej  stronie  okna kontrolera  znajduje  się  panel  przydatnych  poleceń  administracyjnych,  dzięki
którym można uzyskać dodatkowe informacje oraz wykonać restart lub zamknięcie stacji klienckiej.
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Polecenie: historia (HISTORY)

Pozwala przejrzeć historię zmian opcji bezpieczeństwa dokonywanych w programie USB Lock, a także
listę nośników USB, których podłączenie było dopuszczone, zablokowane lub autoryzowane na danej
stacji klienckiej. Zapisy Historii dostępne są dla każdego klienta. Za pomocą przycisku export możliwe
jest utworzenie i zapisanie odpowiedniego raportu.
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Polecenie: informacje systemowe (SYS-INF)

Przycisk  informacji  systemowych  pozwala  wyświetlić
w czasie rzeczywistym cenne informacje na temat każdej
stacji klienckiej.

• Wybierz klienta z listy w panelu kontrolera.
• Kliknij przycisk informacji systemowych.
• Pojawi  się  okno  przedstawiające  następujące

informacje systemowe:

◦ Procesor i pamięć
◦ System operacyjny
◦ Zainstalowane oprogramowanie
◦ Aktualizacje i poprawki Windows
◦ Uruchomione procesy
◦ Autoryzacje nośników

Polecenie: zamknij (SHT)

Przycisk pozwalający zdalnie zamknąć daną stację kliencką z poziomu kontrolera. Wybierz klienta z listy
w  panelu  i  kliknij  przycisk  SHT.  Potwierdź  czynność  w  oknie,  którego  wyświetlenie  zapobiega
przypadkowemu wykonaniu polecenia.

Polecenie: reboot (RBT)

Przycisk pozwalający zdalnie zrestartować daną stację kliencką z poziomu kontrolera. Wybierz klienta
z listy w panelu i kliknij przycisk  RBT. Potwierdź czynność w oknie, którego wyświetlenie zapobiega
przypadkowemu wykonaniu polecenia.
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Po wykonaniu jednego z dwóch powyższych poleceń (restart lub zamknięcie), na ekranie klienta pojawi
się komunikat informujący użytkownika, że w ciągu 20 sekund nastąpi wyłączenie komputera.

Polecenie: odinstaluj (UNI)

Przycisk pozwalający zdalnie odinstalować klienta USB Lock z komputera wybranego na liście w panelu
kontrolera.

Ekrany komunikatów bezpieczeństwa

Następujące  komunikaty bezpieczeństwa  mogą pojawiać  się  na  ekranach  użytkowników,  zależnie  od
podłączanych urządzeń.
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Komunikaty dotyczące połączeń bezprzewodowych:

Personalizacja programu

Personalizacja programu obejmuje dwa elementy:
• Umieszczenie logo firmy na ekranach komunikatów wyświetlanych użytkownikom.
• Umieszczenie opcjonalnego komunikatu,  na przykład zawierającego dane kontaktowe pomocy

technicznej.
Logo firmy oraz treść komunikatu powinny zostać dostarczone jako grafiki w formacie BMP na etapie
składania  zamówienia  na  oprogramowanie  USB  Lock.  Wielkość  elementów  powinna  uwzględniać
ciemne tło i dostępną przestrzeń na ekranie komunikatów, jak przedstawiono poniżej.
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