Skaner off-line (LOG Audytor)
Zaoenia
Status AKTUALNY
Narzdzie do skanowania w trybie offline moemy wyeksportowa w dowolne wskazane miejsce. W
tym celu naley przej do perspektywy Zasoby i z grupy Przycisków funkcyjnych wybra Agent -->
Utwórz agenta off-line:

Dotyczy wersji: 2.x - 6.
x
Poziom wiedzy PODS
TAWOWY

Spis dokumentu

Zaoenia

Powizane
Po wykonaniu powyszej akcji pojawi si okno Eksport LOG audytor z wyborem lokalizacji
docelowej zapisu skanera:

Dodatkowe ustawienia
Na tym etapie mona równie zmodyfikowa ustawienia skanera przez nacinicie przycisku U
stawienia oraz zaznaczy opcj Eksportuj sowniki do ankiety (zalecane w przypadku
wypeniania opcji Ankieta podczas skanowania)
Po potwierdzeniu przyciskiem OK skaner offline zostanie wyeksportowany we wskazane miejsce.
Zobacz take:
Jak wykona skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor)?

Found 10
search result(s)
for LOG
Audytor.
Page: Importuj
wyniki
skanowania z
programu LOG
Audytor (LOG
System)
... okrelonego
katalogu (wyników
powstaych m.in. w
efekcie
skanowania skane
rem offline LOG A
udytor
https://dokumentac
ja.logsystem.pl
/pages/viewpage.
action?
pageId=35586975.
Aby zaimportowa
wyniki
skanowania
wykonane
skanerem LOG Au
dytor naley przej
do perspektywy Za
soby i z grupy
Przycisków funkcyj
nych ...
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja
, audyt, skanowanie

Page: Skanowanie
skanerem off-line
(LOG Audytor) (LO
G System)
... Wstp W celu
wykonania
skanowania
skanerem LOG Au
dytor, w
pierwszej
kolejnoci naley:
Odszuka skaner
w systemie LOG
System
https://dokumentac
ja.logsystem.pl
/pages/viewpage.
action?
pageId=35586767,
Ustawi parametry
skanowania oraz
wyeksportowa
skaner we
wskazane ... ...
Nov 29, 2018
Labels: audyt, ska
nowanie
Page: Zdalne
skanowanie LOG
Audytorem (LOG
System)
... Dziaanie
skryptu
technicznie
Mapowanie dysku
"c:\" komputera
zdalnego;
Kopiowanie
plików LOG
Audytora na
zmapowany dysk
Uruchomienie LOG
Audytora w trybie
bez ankiety (quiet)
Po zakoczeniu
skanowania
kopiowanie ...
May 23, 2019
Labels: zdalne, au
dytor, audyt, skano
wanie, kb-how-toarticle

Page: KB-1904 Skanowanie LOG
Audytorem
komputerów w
Active Directory sposób drugi (LOG
System)
... dostpu do
serwera, który
posiada kontroler
domeny.
Rozwizanie
Przygotowanie
skanera LOG Aud
ytor Zalogowa si
do konsoli LOG
System. Przej do
perspektywy
Zasoby. Z
przycisków
funkcyjnych
wybieramy Agent
... ...
May 07, 2019
Page: KB-1904 Skanowanie LOG
Audytorem
komputerów w
Active Directory (L
OG System)
... dostpu do
serwera, który
posiada kontroler
domeny.
Rozwizanie
Przygotowanie
skanera LOG Aud
ytor Zalogowa si
do konsoli LOG
System. Przej do
perspektywy
Zasoby. Z
przycisków
funkcyjnych
wybieramy Agent
...
Apr 05, 2019
Page: Dokumenta
cja LOG System (L
OG System)
... Witaj w
dokumentacji do L
OG System.
Nasze narzdzie
oferuje Klientom
wiele moliwoci i w
zalenoci
Dec 05, 2018
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identyfikacji
oprogramowania
(off-line) (LOG
System)
... poprawnego
wykonania reguy
naley pliki
powstae w wyniku
skanowania
skanerem LOG Au
dytor, zaimportow
a do LOG System
https://dokumentac
ja.logsystem.pl
/display/LS
/Importujwynikiska
nowaniazprogram
uLOGAudytor
Status Dotyczy
wersji: 2.x 6.x
Poziom ... ...
Dec 27, 2018
Labels: off-line, aut
omatyzacja, admin
istrators, administr
acja
Page: Dodanie
"rcznie" wyników
skanowania (LOG
System)
... cao
zatwierdzamy
przyciskiem OK.
Jak zaimportowa
wyniki
skanowania z
programu LOG Au
dytor?
https://dokumentac
ja.logsystem.pl
/display/LS
/Importujwynikiska
nowaniazprogram
uLOGAudytor
Status Dotyczy
wersji: 2.x 6.x
Poziom wiedzy ...
...
Nov 29, 2018
Labels: konfiguracja
, audyt, skanowanie

Page: Importuj
wyniki skanowania
(LOG System)
... okrelonego
katalogu, które
powstay w wyniku
np.
skanowania skane
rem offline LOG A
udytor
https://dokumentac
ja.logsystem.pl
/pages/viewpage.
action?
pageId=35586975.
Zaoenia: Akcja
wykona: Przegld
wybranej przez
operatora cieki (pa
rametr ... ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja
, automatyzacja, a
dministrators, admi
nistracja
Page: Zbiorcze
analizowanie
wyników audytów (
LOG System)
... odczytane z
wypenionej
ankiety
importowanej
wraz z danymi z
programu LOG Au
dytor. 20181212
102652Window.
png Status
Dotyczy wersji: 2.
x 6.x Poziom ...
Dec 12, 2018
Labels: audyt, ska
nowanie
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