Modu 'Audyty'
Sekcja opisuje wdroone funkcjonalnoci moduu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne s
tak skonstruowane, aby móg je samodzielnie wykona Zamawiajcy.
Status AKTUALNY
Funkcje
Przeprowadzenie audytu z perspektywy
'Zasoby', poprzez wybór odpowiedniej
opcji z listy pod ikon 'Audyt komputerów',
w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.
Moliwo przegldania wyników audytu z
perspektywy 'Audyty', poprzez wybór
odpowiedniego audytu z listy w sekcji
'Audyty'.
Moliwo rcznego dodawania wyników
skanowania z perspektywy 'Zasoby',
poprzez zaznaczenie komputera, a
nastpnie wybór opcji "Dodaj dane
audytowe rcznie" z listy pod ikon 'Audyt
komputerów', w sekcji 'Przyciski
funkcyjne'.
Moliwo identyfikacji wszystkich
komputerów w audycie z perspektywy
'Audyty', poprzez przejcie do zakadki
'Audyty', wybór audytu, dla którego
zamierzamy przeprowadzi identyfikacj,
przejcie do widoku 'Oprogramowanie', a
nastpnie uycie przycisku 'Identyfikuj
oprogramowanie' - w sekcji
'Oprogramowanie'.
Przeprowadzenie skanowania off-line za
pomoc programu 'LOG Audytor'.
* LOG Audytor.exe znajdziemy w plikach
instalacyjnych serwera LOG System.
Alternatywnie moemy wygenerowa plik z
perspektywy 'Zasoby', wybierajc opcj "Utwórz
agenta off-line", pod ikon 'Agent', w sekcji
'Przyciski funkcyjne'.
Moliwo importowania wyników
skanowania off-line komputera z
perspektywy 'Zasoby', wybierajc opcj
"Importuj wyniki skanowania off-line" z
listy pod ikon 'Audyt komputerów', w
sekcji 'Przyciski funkcyjne'.
Moliwo przegldu informacji o wynikach
skanowania z perspektywy 'Zasoby', w
grupie 'Komputery', poprzez przeczenie
na zakadk 'Audyty' i wybór interesujcego
nas audytu.
Moliwo przenoszenia i kopiowania
wyników skanowania pomidzy audytami z
perspektywy 'Zasoby'. Wybierajc
'Komputery' z "drzewka zasobów",
nastpnie naley przej do zakadki 'Audyty'.
Wybieramy interesujcy nas audyt, a
nastpnie komputer (bd grup), z którego
chcemy skopiowa lub przenie wyniki
skanowania. W dalszym cigu wybieramy
opcj "Kopiuj\Przenie wyniki audytu" z listy
pod ikon 'Audyt komputerów', znajdujcej
si w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.
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Moliwo porównywania audytów z
perspektywy 'Audyty', z widoku
'Porównywanie audytów', poprzez
przycisk 'Nowe' w sekcji 'Porównywanie
audytów'.
Moliwo zarzdzania porównaniami audytów
z perspektywy 'Audyty', z widoku
'Porównywanie audytów', za pomoc
przycisków 'Nowe', 'Edytuj', 'Usu', w
sekcji 'Porównywanie audytów'.
Moliwo rcznego edytowania wyników
audytu z perspektywy 'Zasoby', wybierajc
komputer, dla którego chcemy edytowa
wyniki. Wchodzimy w okrelony komputer,
w zakadk 'Wyniki Skanowania', nastpnie
poprzez wybór opcji "Edytuj wyniki
audytu" z listy pod ikon 'Audyt
komputerów'.
Moliwo sprawdzenia, na podstawie jakich
informacji zostao zidentyfikowane
oprogramowanie. Perspektywa 'Audyty',
widok 'Audyty', zakadka
'Oprogramowanie'. Naciskajc [+] w
kolumnie 'Status edycji'.
Przegldanie szczegóów wyników audytu
dla wybranego komputera, z perspektywy
'Zasoby', klikajc dwuklikiem w okrelony
komputer.
Moliwo usunicia poszczególnych wyników
audytu komputera z perspektywy
'Zasoby', wybierajc z "drzewa zasobów"
grup 'Komputery', nastpnie przechodzc
do zakadki Audyty, zaznaczy komputer bd
grup, dla której chcemy uruchomi proces
usuwania wyników. Nastpnie z listy pod
ikon 'Audyt komputerów' wybra opcj "usu
wyniki audytu".
Moliwo usunicia audytu razem z
wszystkimi wynikami skanowania z
perspektywy 'Audyty', w widoku 'Audyty',
poprzez wybór interesujcego nas audytu i
uycie przycisku 'Usu' w sekcji 'Audyt'.
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