Webroot® SecureAnywhere™ Business

NOWOŚCI W KONSOLI WEBROOT (kwiecień 2014)
Firma Webroot stale pracuje nad ulepszeniem i usprawnieniem swoich produktów, a wszystko
to aby jeszcze lepiej sprostać zapotrzebowaniom swoich, aktualnych i przyszłych, klientów. Jako
dystrybutor produktów tej firmy chcieliśmy przybliżyć Państwu najnowsze udoskonalenia webowej
konsoli administratora do zdalnego zarządzania produktami Webroot SecureAnywhere.
1) Przed zalogowaniem się do konsoli Webroot został dodany bezpośredni dostęp do informacji
o zmianach w najnowszych wersjach oprogramowania (domowych oraz biznesowych) oraz link do
forum producenta.

2) Administratorzy mają teraz możliwość utworzenia nowej podkonsoli bezpośrednio z sekcji Manage
Keycodes → Add Product Keycode, bez konieczności ponownego przechodzenia przez cały proces
rejestracji konsoli. Od teraz wystarczy zaznaczyć opcję widniejącą pod wpisywanym kluczem,
a zostanie on dodany jako nowa podkonsola, a nie dopisany jako kolejny klucz do już istniejącej.
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3) Kolejną nową opcją jest możliwość dodania komentarza do tworzonych przez administratora
nadpisań charakterystyk plików. Pole te może zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób, choć zaleca
się umieszczenie tam przykładowo informacji z jakim programem/procesem jest takowe nadpisanie
powiązane.

Oczywiście cały dodany komentarz widoczny jest przy danym pliku w podglądzie utworzonych
nadpisań z poziomu zakładki Overrides.
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w tworzonym sprawozdaniu z poziomu zakładki Reports. Wystarczy zaznaczyć opcję widoczną pod
rozwijanym menu, z którego wybieramy interesujące nas sprawozdanie.

O wszystkich kolejnych nowościach w produktach Webroot będziemy Państwa informowali na bieżąco.
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