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1. Server CM

1.1. Zjednodušenie vytvárania nového zákazníka

1.1.1. Predvolená IP adresa pre registráciu

Pri zadávaní technických nastavení nového zákazníka pribudla v poli Povolené IP adresy 

pre registráciu preddefinovaná možnosť *.*.*.* 

Znamená to, že bude možné zaregistrovať počítač (a prideliť licenciu) k danej spoločnosti z akejkoľvek 

IP adresy. Pre zmenu zadefinovania povolených IP adries jednoducho zmeňte na Vami požadovanú 

IP adresu alebo podsieť (napr. 192.168.*.*, 10.10.1.*, 85.42.15.3).

Obrázok č. 1 Nastavenie predvolenej IP adresy pre registráciu C-monitora
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1.1.2. Automatické vytvorenie Easyclick konta

Pre vytvorenie Easyclick konta stačí zaškrtnúť možnosť Vytvoriť Easyclick konto pri vypĺňaní 

všeobecných údajov (nového) zákazníka.

Automaticky bude vytvorené Easyclick konto pre daného zákazníka. Toto Easyclick konto je možné 

používať na zadávanie servisných požiadaviek ihneď po inštalácii klientskeho softvéru.

Pozn.: V prípade, že sa na danom počítači využíva prístup na internet cez Proxy server, je potrebné 

nastavenie Proxy servera v časti Parametre pre servisné požiadavky C-Monitora

Obrázok č. 2 Voľba pre automatické vytvorenie Easyclick konta
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1.2. Monitorovanie funkčnosti a konfigurácie vzdialeného 

prístupu

Okrem informácii o nastaveniach Remote desktop pribudli informácie o inštalácii a nastaveniach  

NTRsupport. Rovnako je dostupná informácia o verzii nainštalovaného ActiveX prvku NTRsupport.

Pozn.: Ak ešte nepoznáte NTRsupport, systém na vzdialenú správu počítačov, kliknite na 

http://www.seal.sk/systemy_inquiero_sk.php

Customer monitor momentálne poskytuje informácie o nastaveniach vzdialeného prístupu týchto 

riešení: Remote desktop, Remote anything, Real VNC a NTRsupport.

Obrázok č. 3 Zobrazenie informácií o nastaveniach vzdialeného prístupu

http://www.seal.sk/systemy_inquiero_sk.php
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1.3. Prehľadnejšie informácie o nainštalovanom softvéri

a updatoch OS

1.3.1. Informácie o softvéri 

Pre väčšiu prehľadnosť zóny Softvér sa vám pri prehliadaní už nebudú zobrazovať informácie 

o nainštalovaných patchoch systému Windows. 

Do tejto zóny bola doplnená informácia o čísle verzie nainštalovaného softvéru, ktorá sa zobrazuje       

za názvom softvéru v zátvorke. 

Obrázok č. 4 Zobrazenie informácií o nainštalovanom softvéri s verziou softvéru
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1.3.2. Prehľad nainštalovaných updatov operačného systému

Informácie o aktualizácii operačného systému boli presunuté do zóny OS Aktualizácia, kde okrem 

informácii o nastavení automatických updatov nájdete zoznam všetkých nainštalovaných opravných 

balíkov systému Windows aj s príslušným dátumom, kedy boli nainštalované.

Obrázok č. 5 Prehľad nainštalovaných updatov operačného systému
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1.4. Rozšírenie vyhodnocovania porúch

1.4.1. Zálohovanie nastavení práv súborového systému na 

serveroch

Nakoľko nastavenia prístupových práv súborového systému na serveroch patria medzi veľmi dôležité 

nastavenia, bolo zavedené monitorovanie zálohovania týchto prístupových práv.

Systém Customer monitor Vás bude informovať v prípade, že nemáte nastavené a funkčné pravidelné 

zálohovanie nastavení prístupových práv na serveroch (počítače s CM-ID AAASVXX). Chybový stav 

(porucha) nastane ak nebol do systému CM doručený súbor s nastaveniami prístupových práv dlhšie 

ako jeden mesiac. Nižšie sa dočítate, ako zálohovanie nastaveí práv realizovať.

Obrázok č. 6 Zobrazenie chyby o neposlaní súboru s nastavením prístupových práv
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Automatické zálohovanie nastavení prístupových práv nastavíte spustením sprievodcu Archive files 

permissions with C-PermExp v C-MonitorConsole.

Obrázok č. 7 Spustenie wizarda pre archiváciu nastavení prístupových práv

Súbory s nastaveniami prístupových práv sa následne ukladajú do systému CM a sú prístupné           

na záložke Nastavenia -> Komunikácia -> Súbory z počítačov.

Obrázok č. 8 Prehľad súborov prijatých na server CM z daného počítača
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1.4.2. Nesplnenie termínu Customer Desk požiadavky

Customer Desk pri nesplnení požadovaného termínu riešenia požiadavky pošle upozornenie                       

o nesplnení termínu a v poruchách sa objaví informácia o nesplnenom termíne. Úroveň poruchy bude 

eskalovať v čase tak, ako je to pri iných poruchách.  

Obrázok č. 9  Nesplnenie termínu požiadavky Customer Desk

Obrázok č. 10 Informácie o nesplnenej požiadavke
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1.5. Zobrazovanie aktuálne prihláseného používateľa

Bol odstránený problém, kedy namiesto informácií o aktuálne prihlásenom používateľovi zobrazoval 

systém používateľa NT AUTHORITY/SYSTEM.

1.6. Nastavenie C-Monitora na počítači

Zmeny v nastaveniach klientskeho softvéru je možné vykonať buď priamo na klientskom počítači 

alebo cez server CM. Na serveri CM je teraz možné meniť rozšírené nastavenia na viacerých 

počítačoch naraz. Ide napríklad o nastavenie názvu spoločnosti, nastavenia Proxy serverov, POP3 či 

SMTP pre komunikácie a ďalších.

Obrázok č. 11 Voľba počítačov pre zmenu nastavení
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1.7. Zoznam počítačov pre aktualizáciu

Pre potreby aktualizácie či už samotného C-Monitora, menších inštalácii či updatov iného softvéru, 

importu do registrov a pod. bola doplnená možnosť vytvoriť si zoznam počítačov priamo zo záložky 

Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Zóny. S použitím rozšíreného vyhľadávania je možné vytvoriť si 

požadovaný zoznam počítačov podľa akéhokoľvek kritéria.

Obrázok č. 12 Vyhľadanie počítačov pre vytvorenie zoznamu k aktualizácii
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1.8. Rozšírenie informácií v reportoch

V reporte Prehľad funkčnosti počítačov bola pridaná poznámka k jednotlivým počítačom a súhrnná 

tabuľka upresňujúca počty počítačov podľa ich typu a funkčnosti. 

Obrázok č. 13 Ukážka reportu „Prehľad funkčnosti počítačov“
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1.9. Rozšírenie monitorovaných parametrov

V zóne Emailové nastavenia pribudol údaj o predvolenom poštovom priečinku (New Email Storage), 

Exchange serveri (Profile unresolved server), zapnutom Cache móde (Cache Mode), Povolenie 

posielania o prečítaní, doručení (Request delivery receipt, Request read receipt, Receipt response).

V zóne OS Aktualizácia a v zóne OS & Office Info pribudli informácie o nastavení služby Windows 

server update services (WSUS).

V zóne OS & Office Info pribudli informácie o nastavení úrovne zabezpečenia makier.

Obrázok č. 14  Prehľad nastavení WSUS a bezpečnosti makier
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1.10. Notifikačné e-maily

Znenie notifikačných e-mailov bolo aktualizované a doplnené o priamy link na zobrazenie histórie zóny 

danej poruchy. 

Pre zjednodušuje potvrdenia chyby sa pri chybných SMART parametroch disku uvádza v notifikačnom 

maile aj odkaz priamo na detail chyby.

Obrázok č. 15 Ukážka notifikačného mailu s popisom poruchy
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2. Klientsky softvér C-Monitor

2.1. Watches

Klientsky softvér C-monitor zbiera informácie z klientskeho počítača, ktoré sa spracúvajú 

a vyhodnocujú až na serveri CM. Nakoľko niektoré služby či procesy je potrebné monitorovať 

v reálnom čase, bola do klientskeho softvéru pridaná funkcia Watches.

Ide o funkciu, ktorá dokáže sledovať nastavené parametre (podmienky) a pri porušení zadefinovanej 

podmienky sa vykoná nastavená akcia (odoslanie mailu, zápis do súboru, spustenie príkazu, 

spustenie alebo zastavenie služby a pod.).

Príklady použitia: sledovanie voľného miesta na disku v reálnom čase, znovu spustenie služby 

(procesu) po jej zastavení, sledovanie dostupnosti sieťového prostriedku,  sledovanie veľkosti daného 

súboru a iné.

Obrázok č. 16 Prehľad nastavených Watches
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2.1.1. Nastavenie Watches

Watches nastavíte kliknutím na ikonku Add New Watch (+) v menu C-MonitorComsole. Otvorí              

sa Vám nové okno s nastaveniami novej úlohy, kde si nastavíte parametre novej úlohy. Na záložke 

Conditions si nastavíte, ktorý parameter a akú jeho hodnotu chcete sledovať.

Obrázok č. 17 Nastavenie novej úlohy vo Watches

2.2. Podpora spúšťania a zastavenia služieb

Pomocou naplánovanej úlohy alebo s použitím Watches je možné spustiť alebo zastaviť požadovanú 

službu. Pri nastavovaní úlohy je možné použiť aj command line parametre.
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2.3. Rozšírené sledovanie zaťaženia počítača

V C-MonitorConsole boli doplnené rozšírené informácie o využití systémových prostriedkov. Tieto 
informácie Vám môžu pomôcť nájsť proces, ktorý neprimerane zaťažuje počítač.

Obrázok č. 18 Nastavenie novej úlohy vo Watches
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2.4. Vynútené spustenie úlohy v C-MonitorConsole

C-MonitorConsole Vám teraz umožňuje okamžité (vynútené) spustenie úlohy zaradenej do Waiting 

Tasks. Systém Vás automaticky upozorní na nesplnenie nastavenej podmienky pre spustenie danej 

úlohy a vyzve Vás na potvrdenie alebo zrušenie Vašej voľby.

Obrázok č. 19 Vynútené spustenie úlohy v C-MonitorConsole

2.5. Informácia o stave úlohy

V C-MonitorConsole –> History –> Executed Tasks bola doplnená informácia o úspešnom, či 

neúspešnom vykonaní danej úlohy. 

2.6. Sledovanie externých programov 

     – prírastkové prevzatie logov

Pri potrebe monitorovania programu, ktorý nie je súčasťou balíka C-Monitor (externý program) sa 

môže využiť posielanie logu daného programu. Nakoľko tieto log súbory zvyknú bývať  v jednom 

súbore s prírastkami a keďže server CM by mal problém vyhodnotiť len vybrané údaje, bola 

implementovaná funkcia prírastkového posielania logu externého programu. Znamená to, že sa 

neposiela celý log súbor ale iba tá jeho časť, ktorá bola pridaná posledným vykonaním akcie 

externého programu.
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2.7. Prehliadanie Backup logov

Do C-MonitorConsole boli pridané logy z nastavených zálohovaní. Takto sú dostupné všetky potrebné

informácie priamo z C-MonitorConsole.

2.8. Rýchlejšia odozva menu C-monitora

Pri kliknutí pravým tlačítkom myši na ikonku C v tray ste niekedy mohli zaregistrovať dlhú odozvu na 

zobrazenie menu. Odozva pri kliknutí na ikonku C (vstup do menu) bola zlepšená. 

2.9. Zjednodušenie inštalácie klientskeho softvéru

Počet krokov potrených k inštalácii klientskeho softvéru bol čiastočne zredukovaný. Pri inštalácii 

v režime služby sa automaticky nastavia úlohy nevyhnutné pre zber a posielanie informácií 

z monitorovaného počítača (Descript for CM), takže už nie je potrebné vytvárať tieto úlohy manuálne. 

2.10. Rozšírenie zobrazenia používateľského mena o doménu

Používateľské meno sa zaznamenáva a zobrazuje na serveri CM (položka Current login) v rozšírenej 

forme nazov_domeny/prihlasovacie_meno, prípadne meno_pocitaca/prihlasovacie_meno. Doteraz 

bolo zobrazované len prihlasovacie meno používateľa. Položku aktuálne prihláseného používateľa 

nájdete vo všetkých zónach, pri vytváraní reportov (Zoznam PC) ako aj pri Easyclick požiadavkách.

2.11. Priame prihlásenie technika na server CM 

Pre zjednodušenie prihlasovanie technika na server CM bola pridaná funkcia priameho prihlásenia 

z C-monitora. Pri nainštalovanej technickej licencie klientského softvéru sa pri dvojkliku na ikonku C 

v tray menu otvorí internetový prehliadač a automaticky prihlási daného technika na server CM. 

Rovnako je možné túto voľbu vybrať v menu C-monitora.

Pozn: Pri klientskej licencii sa pri dvojkliku na ikonku C zobrazí 

zadanie novej Easyclick požiadavky.

Pre využitie tejto funkcie je potrebné na serveri CM nastaviť 

prihlasovacie meno do Windows, pod ktorým sa tento technik 

prihlasuje na svoj počítač. Toto nastavenie je potrebné 

z bezpečnostných dôvodov, aby sa ostatní používatelia technikovho 

počítača nemali túto funkciu aktívnu. 

Scheduler – Plánovač bol v menu premenovaný na Scheduler –

Monitor Console.
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3. Pripravujeme pre rok 2007:

 Podpora grafického zobrazenia topológie siete

 Registrácia vopred dohodnutých pravidelne vykonávaných úloh v Customer Desk (Predpísané 

úlohy)

 Vzdialená inštalácia menších programov a vzdialené nastavovanie počítačov obdobne ako 

pri Group Policies v Active Directory

 Možnosť stiahnuť vzdialene image pevného disku 

 Automatické zálohovanie zmeneného súboru okamžite po jeho zmene a jeho obnova do 

určeného okamžiku

 Česká jazyková verzia Servera CM

 Automatická aktualizácia C-Monitora

A mnoho ďalších funkcií a zlepšení, ktoré môžu vzniknúť aj na základe Vašich návrhov

Najnovšiu verziu klientského softvéru nájdete na http://www.customermonitor.eu/download.htm

Na vaše reakcie a podnety sa teší vývojový tím produktu CUSTOMER MONITOR.

http://www.customermonitor.eu/download.htm
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