DESlock+ szybki start

Wersja
centralnie zarządzana

Wersja bez centralnej
administracji
standalone
centralnego zarządzania

WAŻNE !
Pamiętaj, że jeśli chcesz korzystać z centralnego
zarządzania koniecznie zacznij od instalacji
serwera centralnego zarządzania, nie od
instalacji Deslock+ na stacji roboczej.
Jeśli centralne zarządzanie Cię nie interesuje,
kliknij wersja standalone.

Wersja centralnie zarządzana

Sugerujemy nie instalować serwera Deslock+ na
kontrolerze domeny. W razie gdyby było to
konieczne, zapoznaj się z instrukcją dostępną pod
adresem:
http://support.deslock.com/KB105

1. Zacznij od instalacji środowiska centralnego zarządzania opartego
domyślnie o chmurę producenta. Sugerujemy wybrać wersję
All-in-one Enterprise Server Package.
http://download.deslock.com/downloaddeslock.php

2. Instalacja przebiega następująco:

Rekomendujemy wykorzystanie proxy
producenta, jednak istnieje również
możliwość wykorzystania lokalnego proxy.
instrukcja znajduje się w linku poniżej:
http://download.deslock.com/download/doc
s/manual/ES_Local_Proxy.pdf

a. Uruchomienie instalatora – kliknij „Rozpocznij”.

Wymagania systemowe
dla Deslock+ Enterprise Server
dostępne są pod adresem:
http://support.deslock.com/KB105

b. Po zakończeniu instalacji kliknij „Uruchom”, by przejść do okna konfiguracji.

c. Wybierz język, którym chcesz się posługiwać podczas korzystania z konsoli Deslock+ Enterprise
Server. Kliknij „Dalej”.

d. Wprowadź Identyfikator serwera PROXY (PROXY ID) – 40 znakowy ciąg znaków, otrzymany w
wiadomości email dotyczącej licencji. Kliknij „Dalej”.

e. Zobaczysz informację o próbie połączenia Twojego Serwera Deslock+ Enterprise Server do serwerów
producenta w celu weryfikacji licencji. Kliknij „Dalej”.

W razie problemu na tym etapie upewnij się, że
komunikacja sieciowa do serwerów DesLock
nie jest zablokowana: licensing.deslock.com oraz
stratus.deslock.com, na porcie 443 (HTTPS)

f.

Na tym etapie nastąpi utworzenie bazy danych dla Deslock+ Enterprise Server. Kliknij „Dalej”.

Jeśli chciałbyś zobaczyć szczegóły połączenia do
bazy danych lub skonfigurować własne
połączenie (np. do własnej bazy) zaznacz opcję
„Zaawansowane”.
Instrukcja konfiguracji dostępna pod adresem:
http://support.deslock.com/KB167

g.

Po skonfigurowaniu połączenia z serwerem bazy danych zobaczysz jego podsumowanie. W celu
kontynuacji kliknij „Dalej”.

Dane logowania do bazy danych
należy zapisać.
Nie ma możliwości ich podglądu po
instalacji aplikacji.

h. Wprowadź nazwę swojej organizacji oraz login i hasło dla użytkownika, którym będziesz się logował
do serwera Deslock+ Enterprise Server, następnie kliknij „Dalej”.

i.

Kliknij „Zakończ”, aby zakończyć proces instalacji. Teraz możesz zalogować się do serwera Deslock+
Enterprise Server za pomocą przeglądarki internetowej, wykorzystując adres IP lub nazwę
domenową na zasadzie: http://nadany_adres_IP/dlpes/

Po zainstalowaniu serwera centralnego
zarządzania Deslock+ Enterprise Server można
skorzystać z widocznego linku prowadzącego
do bazy wiedzy producenta, w celu uzyskania
informacji o kolejnych możliwych krokach (np.
synchronizacji z AD, instalacji zdalnej klienta
Deslock+ na stacjach roboczych, tworzeniu
kluczy szyfrowania itp.)

j.

Po dokonaniu wstępnej konfiguracji serwera Enterprise należy zalogować się za pomocą nazwy
użytkownika i hasła zdefiniowanego w procesie instalacji. Domyślnym użytkownikiem jest admin

k. Wybierz z menu głównego swoją organizację, a następnie przejdź do sekcji Licencje >Dodaj.

l.

Podaj niezbędne dane dotyczące Twojej licencji. Otrzymałeś je w wiadomości email po dokonaniu
zakupu oprogramowania Deslock+. Następnie zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający
a licencja będzie mogła być wykorzystywana do generowania kodów aktywacyjnych dla komputerów
końcowych.

m. Po zakończeniu instalacji konsoli centralnego zarządzania poniżej znajdziesz linki do instrukcji jak
zainstalować Deslock+ na stacjach roboczych w celu szyfrowania danych:
 Instalacja wypychana z konsoli Enterprise Server:
http://support.deslock.com/KB109
W przypadku problemów
 Instalacja lokalna na stacji roboczej:
i pytań skontaktuj się z nami:
http://support.deslock.com/KB217
pomoc@dagma.pl oraz
32 259 11 88

n. Po zainstalowaniu środowiska centralnego zarządzania dalsza część instrukcji nie interesuje Cię,
bowiem dotyczy ona tylko i wyłącznie wersji standalone, czyli wersji bez centralnego zarządzania.

WAŻNE !
Wersja bez centralnego zarządzania (standalone)
1. Zacznij od instalacji Deslock+ uruchamiając instalator, który można
pobrać w polskiej wersji językowej z linku poniżej:
http://download.deslock.com/downloaddeslock.php

Jeśli wcześniej zainstalowałeś konsolę
centralnego zarządzania (Enterprise Server)
dalsza część tej instrukcji (dotycząca wersji
standalone) nie interesuje Cię.
Wersja standalone dotyczy tylko i wyłącznie
wersji niezarządzalnej centralnie.

2. Instalacja przebiega następująco:
a. Po uruchomieniu instalatora, kliknij „Dalej”. W kolejnym kroku należy zapoznać się z umową
licencyjną i ją zaakceptować w celu dalszej instalacji.

WAŻNE - jeśli chcesz wykorzystać
serwer centralnego zarządzania
Deslock+ Enterprise Server, przerwij
instalację Deslock+ i zacznij od instalacji
serwera.
Jeśli nie potrzebujesz serwera
centralnego zarządzania kontynuuj
instalację Deslock +

b. W poniższym oknie możesz uzyskać informacje na temat wymagań systemowych lub szczegółów dla
funkcjonalności FDE (pełnego szyfrowania dysku). W celu kontynuacji kliknij „Dalej”.

Wymagania systemowe
dla klienta Deslock+ dostępne są pod
adresem:
http://support.deslock.com/KB61

c. Wprowadź dane użytkownika i nazwę swojej organizacji i kliknij „Dalej”. Kolejnym krokiem będzie
ponowne uruchomienie komputera.

d. Po uruchomieniu komputera wybierz „Konfiguruj”, a w następnym oknie dotyczącym kreatora
licencji kliknij „Dalej”.

e. Wprowadź dane licencyjne, a następnie kliknij „Dalej”.

f.

Zobaczysz szczegóły swojej licencji. Kliknij „Dalej”.

g. Wprowadź nazwę pliku klucza, w którym będą przechowywane klucze szyfrowania. Kliknij „Dalej”.

h. W celu zabezpieczenia dostępu do pliku klucza wprowadź hasło i kliknij „Dalej”.

Zaznacz pole „Automatyczne
logowanie podczas
uruchamiania”, aby
aktywować funkcjonalność
SSO (Single Sign On).

i.

Przy zaznaczonej opcji „Wygeneruj domyślny klucz szyfrowania” wprowadź nazwę dla klucza
szyfrowania. Możesz również wybrać jeden z trzech algorytmów szyfrowania. W kolejnym oknie
będzie widoczne podsumowanie procesu instalacji.

j.

W ostatnim kroku instalator poprosi o zapisanie kopii pliku klucza w celu uzyskania dostępu do
danych w przypadku np. awarii dysku lub systemu operacyjnego.

Zalecamy zapisanie kopii pliku klucza w
innej lokalizacji (najlepiej na innym nośniku
danych) niż dysk, na którym został
zainstalowany program Deslock+

