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Rozpoczęcie monitorowania stron WWW przez system Hyprovision DLP wymaga
wykonania poniższych 5 kroków:
1)
2)
3)
4)
5)

Stworzenie zbioru masek stron WWW definiującego które strony mają być monitorowane.
Stworzenie i zdefiniowanie polityki WEB.
Stworzenie grupy obiektów (komputerów) na których ma działać reguła bezpieczeństwa.
Stworzenie reguły bezpieczeństwa.
Uruchomienie (instalacja) polityk na agentach.

Poszczególne kroki opisane są szczegółowo w dalszej części tego dokumentu.
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KROK 1: W celu utworzenia zbioru masek stron WWW należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

W menu górnym kliknąć „Repozytorium”.
W menu „Repozytorium” kliknąć „Maski WWW”.
W widoku „Maski WWW” kliknąć „Dodaj”.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić nazwę zbioru masek stron WWW.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić opis zestawu masek stron WWW.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić maski stron WWW („*” zastępuje dowolny ciąg znaków).
W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.
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KROK 2: W celu utworzenia i zdefiniowania polityki WEB należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „WEB”.
W widoku „Ochrona danych [DLP] >> Polityka WEB” kliknąć „Dodaj”.
W oknie „Nowa polityka” wprowadzić nazwę nowej polityki.
W oknie „Nowa polityka” wprowadzić opis nowej polityki.
W oknie „Nowa polityka” kliknąć „OK”.
W widoku „Polityka WEB” wskazać wykorzystywany zbiór masek stron WWW.
W widoku „Polityka WEB” wskazać czy logować naruszenie polityki oraz z jakim komunikatem.
W widoku „Polityka WEB” wskazać czy strony WWW mają być blokowane.
W widoku „Polityka WEB” wskazać czy użytkownik ma zostać poinformowany o naruszeniu.
W widoku „Polityka WEB” kliknąć „OK”.
W oknie z komunikatem „Zapisane” kliknąć „Zamknij”.
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KROK 3: W celu utworzenia grupy obiektów (komputerów) należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „Reguły i logi”.
W widoku „Reguły i logi” kliknąć „Dodaj regułę”.
W oknie „Nowy rekord” kliknąć „Dodaj/Modyfikuj” (ikona ołówka).
W oknie „Nowa grupa urządzeń” wprowadzić nazwę grupy urządzeń.
W oknie „Nowa grupa urządzeń” wybrać komputery za pomocą dostępnych filtrów.
W oknie „Nowa grupa urządzeń” kliknąć „OK”.
W oknie „Nowy rekord” kliknąć „Anuluj”.
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KROK 4: W celu utworzenia reguły bezpieczeństwa należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „Reguły i logi”.
W widoku „Reguły i logi” kliknąć „Dodaj regułę”.
W oknie „Nowy rekord” określić czy reguła ma być włączona.
W oknie „Nowy rekord” określić z jakiej polityki ma dana reguła korzystać.
W oknie „Nowy rekord” określić na jakiej grupie obiektów ma dana reguła obowiązywać.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić użytkowników których reguła ma dotyczyć („*” - wszyscy).
W oknie „Nowy rekord” określić czy reguła posiada termin po którym wygasa.
W oknie „Nowy rekord” wprowadzić opis danej reguły bezpieczeństwa.
W oknie „Nowy rekord” kliknąć „OK”.
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KROK 5: W celu uruchomienia (zainstalowania) polityki na agentach należy:
1) W menu lewym kliknąć „Ochrona danych [DLP]”.
2) W menu „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „Reguły i logi”.
3) W widoku „Ochrona danych [DLP]” kliknąć „Instaluj”.
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