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Rozpoczęcie wysyłania powiadomień o zdarzeniach na wskazane adresy e-mail wymaga
wykonania poniższych kroków:
1) W menu lewym kliknąć w „Ochrona danych [DLP]”.
2) W menu lewym kliknąć w jeden z typów polityk (np. „FINGERPRINT”).
3) W widoku danej polityki (np. „Ochrona danych [DLP] >> Polityka FINGERPRINT”) wybrać
istniejącą politykę.
4) Zaznaczyć pole „Powiadom administratora” i wprowadzić treść powiadomienia.
5) Kliknąć w przycisk „Dodaj / Modyfikuj”.
6) W oknie „E-maile” wprowadzić adres serwera pocztowego.
7) W oknie „E-maile” wprowadzić port serwera pocztowego.
8) W oknie „E-maile” wprowadzić login do serwera pocztowego.
9) W oknie „E-maile” wprowadzić hasło do serwera pocztowego.
10) W oknie „E-maile” wskazać czy ma być stosowany protokół SSL lub TLS.
11) W oknie „E-maile” wprowadzić adres z którego mają być wysyłane powiadomienia.
12) W oknie „E-maile” wprowadzić nazwę grupy adresatów.
13) W oknie „E-maile” wprowadzić adresy e-mail adresatów (oddzielone przecinkiem).
14) W oknie „E-maile” przycisk „Nowy rekord” umożliwia dodanie kolejnej grupy adresatów.
15) W oknie „E-maile” kliknąć „OK”.
16) W widoku danej polityki (np. „Ochrona danych [DLP] >> Polityka FINGERPRINT”) wybrać z
listy grupę adresatów, do których mają być wysyłane powiadomienia o zdarzeniach.
17) W widoku danej polityki (np. „Ochrona danych [DLP] >> Polityka FINGERPRINT”) kliknąć „OK”.

Tak przygotowana polityka jest gotowa do wysłania. Od momentu dostarczenia danej polityki do
agenta będą wysyłane powiadomienia e-mail o danych zdarzeniach do wskazanych adresatów i o
wskazanej treści.
Jeżeli powiadomienia e-mail zostaną wcześniej skonfigurowan, wtedy wystarczy wykonać kroki
od 1) do 4) oraz 16) i 17).
UWAGA! Liczba wysyłanych powiadomień e-mail może być bardzo duża i może doprowadzić
do wyczerpania miejsca na serwerze pocztowym. Należy zachować rozwagę przy podejmowaniu
decyzji o tym czy mają być wysyłane powiadomienia -mail.
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