
כניסה ראשונית לממשק ניהול 
G DATA Administrator



: Log-Inמסך 

הקלד שם משתמש וסיסמא למשתמש  

OKולחץ על  Administratorברמת 



אשף הגדרות שרת ראשוני  

בממשק זה נאתר את התחנות בהן נרצה להתקין  

והגדרות מנהל נוספות   Clientאת ה

(Next)לחץ על הבא •



איתור מחשבים ברשת  

בשלב זה נבחר את המחשבים  

שאנו רוצים לנהל בעזרת  

Clientהממשק ושיותקן בהן 
.  באופן אוטומטי 

בחר את המחשבים הרצויים•

( Enable)לחץ על אפשר •

(Next)לחץ על הבא •



 G DATA Clientהודעה על התקנת 
.במחשבים שנבחרו

(.Next)לחץ על הבא •



הגדרת מועד עדכון של חתימות  

.  וירוסים וגרסאות תוכנה 

:  בחר את אופן העדכון הרצוי עבורך 

(מצב ברירת מחדל הוא ידני )

לחץ על לחצן לוחות זמנים  •

(Schedule )  ובחר בתזמון העדכון

.  הרצוי עבורך 



.הגדרת מייל להתראות מערכת 

ל אלקטרוני  "במסך זה באפשרותך להגדיר דוא

מהמערכת על אירועים  ' שיקבל התראות אוטו

.  שונים בעמדות הקצה ובשרת הניהול 

ובצע את  השייניםלחץ על סמל גלגל •

.ההגדרה לפי המסך הבא 

(.Next)בסיום הגדרת המייל לחץ על הבא•



: מלא את השדות הבאים 

.ל "כתובת דוא1.

.(SMTP)שרת דואר יוצא 2.

במידה ויש צורך באימות מול השרת לחץ 3.

והגדר את האימות מול  SMTP authenticationעל 

(.OK)השרת לאחר מכן לחץ אישור 

1

2

3



הגדרת סיסמא עבור מכשירים ניידים מבוססי  

( ניתן לבצע במועד אחר) אנדרואיד 

.  בחר סיסמא •

(.Next)לחץ על הבא •



ניתן לבצע  ) ActionCenterהגדרת פרטי כניסה ל

( :במועד אחר 

ActionCenter–  מאפשר שליטה על מכשירים

ניידים דרך ממשק ניהול קל בדפדפן  

G DATA ActionCenterיש צורך ברישום באתר  

(.  Finish)לחץ על סיום•

https://ac.gdata.de/#/


לאחר שסיימנו את אשף ההגדרות הראשוני  

 G DATA Administratorיפתח ממשק 

נקבל חלונית עם בקשה לשם משתמש וסיסמה  

.  עבור ההתקנה בתחנות הקצה

.   וסיסמה( ברמת מנהל)הקלד שם משתמש •

(.OK)ולחץ על אישור •



:  בחירת שפת התקנה 

(English).השאר על ברירת מחדל אנגלית •
(.OK)לחץ על אישור •



:  סטטוס התקנה בעמדות הקצה 

:במסך זה נראה את מצב הליך ההתקנה בתחנה 

:  מקרא חיווים 

.ההתקנה בביצוע-צהוב 

נקבל הודעה  )ההתקנה הסתיימה בהצלחה -ירוק

(.על הצורך באתחול המחשב 

בדוק את הודעת  )ההתקנה נכשלה -אדום 

להכניס לינק  )ופעל לפי ההנחיות הבאות( השגיאה

(. Clientלפעולות בסיסיות לפני התקנת 



:סיום הליך ההתקנה בתחנות הקצה 

בסיום תהליך ההתקנה בתחנות הקצה נקבל חיווי ירוק  

.במסך הסטטוס 

ובקשה   Clientבתחנות הקצה נקבל הודעה על התקנת ה

(Restart)לבצע אתחול 



.תתחדשו ותיהנו מההגנה הטוב ביותר ברשת 


