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1 Úvod

1.1 Úloha manuálu „Zavedenie zákazníka do CM“
Tento manuál vám má byť sprievodcom ako nasadiť Customer Monitor od úplného 

začiatku a využívať z neho čo najviac funkcií pri správe IT techniky a jej riadení.  Manuál je 
stručným  popisom doporučovaných krokov a odkazov, kde nájdete bližšie informácie. Mal 
by byť podkladom pre doplnenie vašich interných postupov pri správe počítačovej techniky. 

Upozornenie : Popis v tomto dokumente už zahrňuje zmeny zahrnuté v najnovšej 
verzii 2.0.1.429, ktorá Vám na vyžiadanie pre testovacie účely bude doručená. Oficálne bude 
uvoľnená v 4.2009.

2 Doporučované kroky pri zavádzaní CM 

2.1 Úvodná inicializácia a inštalácia C-Monitor klientov
Z pohľadu začatia správneho používania produktu Customer Monitor je dôležité 

prečítať manuál  Inicializácia CM a inštalácia CMonitor klienta zo stránky podpora. V 
manuále získate informácie k spusteniu CM, správnej voľbe organizačných a vstupných 
parametrov a po vykonaní uvedených krokov získavate nástroj ponúkajúci už veľké množstvo 
predvolených technických a riadiacich informácií, prostredie pre zber požiadaviek od 
používateľov, a je pripravený ku konfigurácii ďalších funkcií na plné využitie CM.

Po základnej inštalácii sú ihneď dostupné informácie a funkcie :

Online informácie o zaťažení CPU, RAM, Internet prenos, Záťaž sieť. adaptérov
(Prehliadanie a Vyhodnotenie / Online informácie, zobrazenie okamžite)

Zobrazená HW konfigurácia 
(Prehliadanie a Vyhodnotenie / Počítače)

Zóny s údajmi o detailoch OS, nastavenie štandardných aplikácií
(Prehliadanie a Vyhodnotenie / Zóny)

Internetový prenos na počítačoch, rozdelenie objemu dát  na procesy, protokoly a TOP IP 
adresy (Prehliadanie a Vyhodnotenie / Internet bandwidth monitor)   (bude dostupné od 4.2009)

Licencovaný softvér na počítačoch
(Admin.zóna / SW audit a HW evidencia)

Zadávanie požiadaviek do Helpdesk-u C-Desk cez Easyclick
(Customer Desk)

Administrátorské funkcie
(Admin.zóna / Inšt. a skripty, Udržiavania PC, Vzdialené inštalácie a spúšťanie skriptov, Wake 
On LAN, Reštarty PC. Pozn. Je potrebné povolenie od Správcu)
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Automatizovane archivované konfiguračné a dátové súbory z počítačov 
(Admin.zóna / Súbory z počítačov)

K sprístupneniu ďalších funkcií je potrebná konfigurácia.

2.2 Zálohovanie súborov a partícií s CM
CM ponúka ucelenú ponuku automatizovaných zálohovacích riešení a podporu do CM 

ďalších nástrojov svetových výrobcov. Doporučujeme si prečítať spracovaný manuál 
Zálohovania dostupný na stránke podpory.  Veľmi krátky prehľad  a odporučenia :

Integrované nástroje : C-BackupPlus  - zálohy súborov 
  C-Image - zálohy partícií diskov 
  XP-Backup - vyhodnotenie záloh NTBackup. 

Priama podpora pre CM : vmware VCB  - vyhodnocovanie záloh z virtual 
consolidated backupu v komerčných verziách VMWARE

Podpora ostatným programom : cez Externé programy

Čo sa sleduje použitím zálohovacích riešení v CM :  
- istota založenia údajov dosiahnutá centralizovaným zberom logov a konfigurácií
- vyhodnotenie chyby aj keď zálohovanie sa vôbec nespustí alebo je zaseknuté
- vždy vedieť kde sa záloha nachádza, čo sa kedy založilo. Tj. mať nadhľad nad 

konfiguráciami a priebehu 

Vybrané doporučenia k správe zálohovaní :  
- zálohovanie realizovať priamo na stanici, zatiaľ je len čiastočná podpora pre 

nastavovanie zálohovania cez web portál formou modifikácie archivovaného 
konfiguračného súboru. Ku koncu roka 2009 pribudne aj plné ovládanie cez web 
portál. 

- C-BackupPlus, C-Image nastavovať a plánovať cez aplikáciu, nie cez C-
MonitorConsole, XP Backup má vlastný postup, nutné si prečítať manuál

- Využívať Execution Conditions na ovplyvňovanie začiatku zálohovania, aby 
zbytočne nevznikali chybné zálohovania a neobťažovali používateľov. 

- Naučiť sa využívať premenné v zdrojových priečinkoch a cieli, ktoré umožnia 
vytvoriť univerzálny konfiguračný súbor na veľmi jednoduché spravovanie 
zálohovania pracovných staníc a notebookov

- Obnovu súborov pri C-BackupPlus najľahšie spravíte otvorením konfiguračného 
súboru na tom počítači, kde sa záloha vykonala. C-Image ponúka na priame 
obnovenie jednotlivých súborov modul C-Image Browser

- Dôveruj, ale preveruj. Programy v CM sú dlhodobo testované, sú spoľahlivým 
pomocníkom, ale pre každý prípad, hlavne a vylúčenie chyby v nastavení, 
pravidelne skúste obnoviť náhodne vybraný súbor zo zálohy. 

Zálohovanie ako nosná služba zmluvného servisu :
- Zálohovanie nastavte ako prvú službu po prevzatí klienta. Strata dát klienta je 

vždy vážny problém.
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- Dokladujte klientovi konfiguračnými protokolmi, ľahko exportovateľnými  z CM, 
že zálohy sú nastavené.

- Kontaktnej osobe zákazníka nechajte doručovať chybové hlásenia o 
zálohovaniach, vy ich udržujte vždy v bezchybnom stave, aby sa udržala dôvera o 
dobre spravovanom systéme.   

2.3 Nastavenie sledovania dostupnosti serverov / internetových 
liniek

Medzi základné informácie o IT systéme patrí základná funkčnosť hlavných počítačov 
- serverov a liniek. CM umožňuje veľmi jednoduchú kontrolu spojenia medzi klientom C-
Monitor a Serverom CM vychádzajúcu z vlastností ich komunikácie. V intervale 15 sekúnd sa 
ozýva každý C-Monitor Serveru CM cez http protokol. Správnosť takejto komunikácie je 
indikovaná bledomodrým pozadím v niektorých údajových zostavách, napríklad v Online 
informáciách. Ak vypadne niekoľko takýchto spojení bledomodré pozadie sa zmení na šedé.   

Aby existovalo hlásenie o takýchto výpadkoch Aktivujte v nastavení počítača v 
Admin. Zóna -> Počítače -> vybraný počítač -> záložka Online spojenie, časť Upozorňovanie 

na výpadky spojenia. Po zistení výpadku spojenia si môžete zvoliť, či chcete spätne zisťovať 
zo Servera CM aj výpadok linky ping testom. 

Výstupné notifikačné hlásenie (či už záznam do Porúch na portáli CM alebo 
notifikačný email) je dvoch základných druhov.

Notifikácia výpadku spojenia so sledovaným počítačom : Hlásenie začína s CM-ID 
počítača, čo znamená, že vypadlo len spojenie so sledovaným počítačom, ak ste si dali 
sledovať aj dostupnosť linky. Ak nemáte sledovanú dostupnosť internetového spojenia, 
neviete posúdiť či vypadlo spojenie alebo linka.   

Notifikácia výpadku internetového spojenia : Hlásenie začína/obsahuje IP adresu a 
máte istotu, že vypadla linka. Doporučujeme, aby ste na každý sledovaný počítač z daného 
pripojenia aktivovali aj test na internetovú linku, lebo to zabezpečí, že v prípade výpadku 
spojenia príde len jedno emailové hlásenie. 

   
Poznámka : V hlásení o obnove spojenia sa nachádza informácia o Uptime počítača, dobrá 
informácia k usúdeniu o aký výpadok išlo a či je všetko v poriadku.. 

2.4 Konfigurácia Online monitoringu - Watches Serverov
Watches je Monitoring v reálnom čase s notifikáciou a aktívnymi akciami, napríklad 

spustením programov, služieb.
Manuál pre prácu s Watches je na stránke podpory  „Online Monitoring, Watches”

2.4.1 Voľné miesto
Úplne základný parameter k sledovaniu, ktorý je na serveroch a kritických 

počítačoch potrebný nastaviť vo Watches, lebo sledovanie cez predvolenú kontrolu 
parametrov Descript - Complete v Scheduleri je len raz za deň. Výber diskov ku 
kontrole je potrebné spraviť ručným zadaním písmena disku (zatiaľ), v krátkej 
budúcnosti sa počíta s ponúknutím zoznamu pevných diskov a len potvrdením, ktorý 
disk sa má kontrolovať.

http://www.customermonitor.sk/support.htm


Úvod do CM -  Sprievodca zavedením CM u zákazníka k 15.3.2009

7

Obrázok č. 1 Ukážka kontroly voľného miesta na diskoch

2.4.2 Watch funkčnosť internetového pripojenia - pre blokáciu 
nežiadúcich  hlásení

Pre vylúčenie zbytočných hlásení z monitoringu závisiacom na funkčnom 
internetovom pripojení má C-Monitor dobrú  podporu. Princíp je v násilnom uvedení 
Watchu do stavu Unknown na základe výsledku zvolenej podmienky a vypnutí 
notifikovania prechodov do/z stavu Unknown.

  Pre tento účel zostavíme Watch pozostávajúci z ping testov na viacero 
spoľahlivých IP adries. Môžu to byť napríklad chrbticové routre, servery vášho 
providera, spoľahlivé verejné servery. Stav Watchu FAIL bude v prípade, že žiaden 
server nebude dosiahnuteľný, preto nezabudnite upraviť vzťah na výsledné určenie 
stavu na NONE. 

Tento Watch použijeme v ďalších testoch ako podmienku do ostatných 
Watchov závisiacich na dobrom internetovom pripojení (dôjde k zreťazeniu  
Watchov). 
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Obrázok č. 2 Nastavenie Watchu pre určenie internetovej konektivity

2.4.3 Monitoring kvality internetovej linky (doba odozvy - RTT, 
packet loss)

Prehľad o stave internetovej linky je potrebný pre správne reagovanie, nakoľko 
kvalita linky dokáže ovplyvniť správanie sa programov využívajúce internet (mail, 
home banking, VPN, terminálové služby ...). Platí priama súvislosť, že keď je linka 
preťažená, má dlhšiu dobu odozvy (pričom nemusí mať packet loss) a opačne je 
možný prípad, že keď sú veľmi časté krátke výpadky, na spriemerovanej dĺžke odozvy 
to nezachytíte, ale narastie packet loss.    

Prehľad o vyťažení internetu jednotlivými počítačmi s informáciou, ktoré 
procesy to vyťažili bude dostupný v apríli 2009. 

Postup je, že nastavíme podmienku Ping packet loss a Ping Rond TripTime 
(doba odozvy) minimálne na jednu spoľahlivú IP adresu a pridáme podmienku 
blokujúcu hlásenie ak je vypadnutý internet. Doporučujeme nastaviť Watch, tak aby 
chybný stav bol určitú dobu a hlásenie sa negenerovalo pri každom prekročení len 
jednej hodnoty. Dosiahnete to aktivovaním odkladu pre stav FAIL (Delay for FAIL 
state) o niekoľko testovacích cyklov podmienky. Testovací interval podmienky je 
1minúta, takže odloženie stavu o 10min bude znamenať, že 10 krát boli testy 
zopakované s výsledkom pre chybný stav Watchu. 

   
Novinkou od apríla 2009 (verzia vyššia ako 2.0.1.42x) je, že sa vám 

automaticky prednastavuje hodnota v políčku „If value changes more than“. Znamená 
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o koľko sa musí zmeniť hodnota sledovaného parametra, aby sa odoslala nová 
hodnota do Customer Monitor servera. Táto zmena bola nutná pre výraznú úsporu 
veľkosti databázy Watches na serveri CM.  

Obrázok č. 3 Nastavenie podmienky pre sledovanie straty paketov
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Obrázok č. 4 Nastavenie podmienky pre sledovanie doby odozvy 

Obrázok č. 5 Nastavenie podmienky pre blokovanie, ak je stratené internetové pripojenie a Odloženie stavu 
FAIL pre zamedzenie krátkodobým zhoršeniam kvality linky.

2.4.4 Monitoring prenosovej rýchlosti internetovej linky
Pripravujeme pre vás podmienku, ktorou zápisom a čítaním z FTP získate údaj 

o aktuálnej prenosovej rýchlosti. Tento test bude potrebné nastaviť s rozvahou, aby 
nedošlo k zbytočnému zaťaženiu linky. Funkcia bude dostupná v priebehu roka 2009.  

2.4.5 Mail-looping testy v oboch smeroch (test na odchádzajúce 
maily a na prichádzajúcu poštu)
Na odsledovanie všetkých vplyvov, ktoré do pošty vstupujú je najlepšie robiť 

testy s mailovými správami, ktoré prejdú celú všetkými servermi a kontrolami  ako 
bežný email. Klient C-Monitor je schopný takýto mail generovať a preposlať cez 
ľubovoľný SMTP server a na ľubovoľnom POP3 serveri si opäť takú správu 
vyzdvihnúť a skontrolovať, či prišla v predpísanom limite. Ak sa vyskytne akákoľvek 
chyba v prenose (chybné spojenie s SMTP serverom, autorizácia, časové oneskorenie 
...),  Watch Mail looping testu ide do chybného stavu a generuje hlásenie. 

Doporučujeme testovať obidva smery pošty.
1. na prichádzajúce emaily do firmy zákazníka, to jest odosielací 

SMTP server bude mimo firmy a pošta bude prichádzať cez servery 
na príjem pošty 

2. na odchádzajúce maily z firmy zákazníka, to jest odosielací server 
bude rovnaký ako je nastavené v mailových klientoch používateľov a 
POP3 server bude kdekoľvek na internete.
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Test sa nastavuje pomocou podmienky MAIL LOOPING, ktorá je dostupná od 
verzie C-Monitora 2.0.1.426. 

Obrázok č. 6 Nastavenie Mail-looping testu

2.4.6 Kontrola funkčnosti najkritickejších služieb (SQL, Exchange)

Mnohé služby sú kritické pre fungovanie IT systému. Aj keď by sa mohlo 
zdať, že ich fungovanie je neprehliadnuteľné, dôležité je si tento fakt všimnúť včas, k 
výpadku môže prísť v noci, kedy je možné na ráno prichystať riešenie, respektíve 
nenechávať klienta zisťovať dlhodobo čo v systéme nefunguje.

K sledovaniu sa použije podmienka Service status. 
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Obrázok č. 7 Príklad Watchu na sledovanie služieb k SQL programu

Obrázok č. 8 Podmienka k sledovaniu služby
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2.4.7 Monitoringu prostredia (teplota, vlhkosť, výpadky elektriny)

C-Monitor má priamu podporu pre sledovanie parametrov prostredia pomocou 
zariadení Poseidon od HW group. Ich prehľad je uvedený na stránke tu. 

Umožňujú merať teplotu, vlhkosť, zopnutie kontaktov a s pomocou zariadenia 
PowerEgg aj prítomnosť 220V.  Detailný návod je na stránke tu. 

Krátky prehľad krokov čo treba spraviť pre Monitoring prostredia :
1. Nastaviť Poseidon - IP adresu, vykonať autodetekciu čidiel, prípadne 

nastaviť mená pre čidlá.
2. V Podmienke Environment Monitoring zadať IP adresu Poseidon-a a 

stlačiť ikonku ďalekohľadu. 
3. Ponúknu sa aktívne čidlá, z ktorých stačí vybrať a dostaviť podmienku.

 Obrázok č. 9 Nastavovanie Monitoringu prostredia s predpripraveným Poseidon zariadením

2.4.8 Monitoring nadmerného vyťaženia CPU, RAM, siete a 
internetovej linky

Informácie o vyťažení CPU, obsadení RAM, záťaži sieťového adaptéra, 
aktuálnej rýchlosti o prenosu na internet sú dostupné v Prehliadanie a Vyhodnotenie -

http://www.seal.sk/predaj_poseidon_sk.php
http://www.customermonitor.sk/files/manualy/CM_Monitoring-HW-serverov-HP-and-DELL_18.11.08.pdf
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> Online informácie. Neumožňujú však generovať hlásenia o prípadnom 
dlhodobejšom zaťažení. To sa realizuje vo Watches podmienkami 

CPU Usage
Memory Usage
Network Adapter Usage
Po dokončení monitoringu Internetových prenosov v marci 2009 pribudne 

podmienka pre detekciu vysokých, dlhodobých internetových prenosov 
(pravdepodobne aj s možnosťou vybrať si konkrétny proces zaťažujúci internetovú 
linku)

V tomto monitoringu doporučujeme využívať funkciu Delay for FAIL (v starej 
verzii je Delay for FALSE), čo vám zabezpečí, že Watch sa ozve až po danej dobe 
nepretržitého nadmerného zaťaženia. 

Obrázok č. 10 Príklad nastavenia Watch-u pre sledovanie zaťaženia CPU a RAM.

2.4.9 Monitoring prenosovej rýchlosti pevných diskov a rýchlostí v 
LAN
Pripravujeme pre vás podmienku, ktorou zápisom a čítaním  na pevný disk 

alebo zdieľanú zložku získate údaj o aktuálnej prenosovej rýchlosti. Funkcia bude 
dostupná v priebehu roka 2009.  
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2.4.10 Notifikácia reštartov servera

Na túto udalosť nie je zatiaľ v C-Monitore priama sledovacia funkcia, ale do 
času kým bude, je ľahko realizovateľná pomocou sledovania Windows Running time. 

Doporučené nastavenie je nastaviť Watch na stav OK, ak je Windows Running 
time  väčší ako krátky časový interval, napr. 10min. Znamená to, že v momente ako 
C-Monitor nabehne a je aktivované vyhodnocovanie, čo je od 5. minúty behu 
operačného systému, tak sa ihneď Watch dostáva do stavu FAIL a ak máte nastavenú 
Štart akciu s generovaním mailu, to aj ihneď pošle email.  Po ubehnutí 10 minút, sa 
Watch dostane do stavu OK.   

Obrázok č. 11 Príklad nastavenia Watch-u pre sledovanie reštartu PC

2.4.11 Sledovanie veľkosti súborov
V niektorých prípadoch je možné zlyhanie, keď súbor alebo súčet určitých 

súborov prekročí nejaký limit. Je to napríklad pre Exchange 2000/2003 databázu, kde 
v prípade integrovaného produktu v rámci SBS je limit 16-72GB, ďalej mailové 
súbory Outlook (Express) klientov. Pre väčšinu prípadov inštalácií Exchange, 
Outlookov má CM podporu na získanie údajov o limite a jeho automatickom 
sledovaní. Môže sa vám však stať, že nájdete iný program, ktorý pri prekročení  súčtu 
vybraných súborov zlyháva (Napríklad v CM ešte nie je automatizovane podporený 
Thunderbird, ale týka sa to aj SQL serverov nižších verzií). Aby ste zlyhanie u 
dôležitých programov mali pod kontrolou použite jednu z podmienok File Size, File 
Size in Directory.
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Obrázok č. 12 Príklad nastavenia Watch-u pre sledovanie veľkosti súborov

2.4.12 Sledovanie HW stavu serverov HP, DELL (disky, RAID polia, 
RAM, ventilátory, zdroje ..)

Customer Monitor využíva informácií, ktoré vie ponúknuť informácie 
vyzbierané zo základného softvér serverov niektorých výrobcov. V súčasnosti sú to 
HP (Insight Manager), DELL (Server View). V priebehu roka pribudne podpora pre 
niektoré ďalšie značky (v poradí riešenia sú IBM, Fujitsu Siemens). Zber informácií je 
funkčný aj keď na serveri máte vmware ESX a mal by byť funkčný aj pre LINUX, len 
to ešte nebolo testované.

K dispozícii je kompletný manuál na stránke podpory Customer Monitor  
„Monitoring HW HP, DELL” aj s návodom inštalácie základných softvérov od výrobcov a 
aktivácia v C-Monitore  a na stránke Na stiahnutie získate súbor, ktorý importujete do 
C-Monitora. Po vydaní novej verzie sa bude ľahšie  zadávať IP adresa, ktorú dnes, ak 
nejde o „localhost“ musíte editovať v skripte.

Slabšou stránkou zostáva zobrazenie týchto údajov na Serveri CM, keďže ide o 
relatívne novú rozšírenú funkciu vo Watches. V priebehu tohto roka (2009) vyjde 
nové ovládacie prostredie pre Watches, ktoré  zobrazenie zlepšia.

Aj v dnešnej verzii sú prehľadne čitateľné informácie o konfigurácii diskov, 
RAID polí, obsadenie jednotlivých partícií (čo je do istého zmyslu redundancia), 
informácie o funkčnosti ventilátorov, napájacích zdrojov a pamäte.

http://www.customermonitor.sk/support.htm
http://www.customermonitor.sk/download.htm
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Obrázok č. 13 Ukážka údajov z HW monitoringu serverov
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2.4.13 Nastavenie sledovania funkčnosti web stránok a lokalít http
Watches ponúkajú testovať obsah web stránok a http lokalít. Protokol https nie 

je zatiaľ podporený. Test funguje porovnávaním načítaného obsahu z http stránky so 
zadanou vzorkou vo Watches. 

 Nastavenie vykonáte pomocou Podmienky HTTP. Ak Pre vylúčenie  náhodnej 
chyby 

2.4.14 Nastavenie sledovania LINUX serverov

Pomocou Watches a CHAT je relatívne jednoduché sledovanie stavu LINUX 
serverov. Zameranie je na aktuálnu záťaž CPU, obsadenie RAM, bezchybnosť diskov, 
obsadenie diskov, záťaž sieťových adaptérov. K dispozícii je aj kontrola funkčnosti 
vybraných služieb (Samba, MySQL, Apache, Postgree ... tento zoznam sa bude 
rozširovať)

Finálna verzia skriptov a inštalačného manuálu bude dostupná v apríli. Na 
vyžiadanie poskytneme aktuálnu verziu, ale je vhodné, aby s ňou pracovali len skúsení v 
Linuxe.



Úvod do CM -  Sprievodca zavedením CM u zákazníka k 15.3.2009

19

Obrázok č. 14 Ukážka výstupu z Watchu na sledovanie LINUX serverov

2.5 Konfigurácia Online monitoringu -Watches pracovných staníc

Online monitoring cez Watches na pracovných staniciach doporučujeme 
realizovať, ak máte jasnú predstavu čo chcete dosiahnuť. Správanie používateľov je 
totiž natoľko rôznorodé, že nastavovať monitoring, ktorý je popísaný vyššie by bola 
väčšia námaha než úžitok. Zamerať sa treba na konkrétne problémy a reagovať podľa 
potreby. C-Monitor svojim rozsahom vám pomôže veľmi dobre odkomunikovať čo sa v 
ňom deje (Online informácie na Serveri CM, System Info v C-MonitorConsole) a máte 
k dispozícii nástroj na ovplyvňovanie správania sa programov podľa vzniknutých 
stavov.

Základná inštalácia C-Monitora vám priamo pomáha udržanie pracovných 
staníc v potrebnom konfiguračnom stave, o ktorý sa v prípade problémov dokážete 
oprieť a nemusíte riešiť problém od úplného začiatku a možností k riešeniu sa výrazne 
zúžia, tj. je tu časová úspora. Počítač, keď je v udržovanom stave, tak v súčinnosti s 
rôznymi informáciami z CM je možné rýchlo zistiť aj zlyhávanie HW alebo SW 
poškodenie.

Pod konfiguračným stavom je  myslené udržovať aktuálny antivír. program. 
program, upratované Windows, používatelia aby pracovali profilmi bez 
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administrátorských oprávnení, pokiaľ je možné, aby mali zapnutý Firewall, pravidelne 
sa robili defragmentácie, čistenie Temp adresárov, udržoval stav ventilátorov 
(Pravidelné úlohy), bol prehľad v inštalovaných softvérov, boli bezchybné disky. 

Poznámka : Defragmentácia a čistenie Temp adresárov bude podporené vo 
novej verzii v apríli 2009

3 Prehľad nad všetkými kritickými procesmi u 
zákazníka

Vo vstupnej analýze zákazníka by mal existovať ďalší zoznam funkcií, ktorých 
zlyhanie by mohlo narušiť plynulý chod spoločnosti. K zoznamu takýchto funkcií má 
existovať spôsob ako získať chybovú informáciu. 

Spektrum týchto funkcií je široké, príklady :
VPN tunelov k tretím stranám,
Synchronizačné procesy medzi systémami
Dochádzkový systém
Kamerový systém
Pravidelné downloady, uploady  reportov z internetu, na internet,  
Pravidelné zálohy vo vnútri informačných systémov

CM ponúka mnoho spôsobov ako včas chybu behu systému oznámiť. 

3.1 Riešenie cez Externé programy
Externé programy ponúkajú vyhodnotenie prevzatých log súborov na základe

používateľsky definovaných pravidiel a vopred predpokladaného času vykonania. 
Tým je možné určiť správnosť vykonania procesu včítane sa odhalí aj jeho úplné 
zlyhanie (žiaden mail nepríde)  

Ako pracovať  s Externými programami je popísané v manuále „Ostatné 
monitorovacie a administrátorské funkcie“ stiahnuteľný zo stránky 
www.customermonitor.sk/support.htm   

3.2 Riešenie cez Sledované súbory 
Sledované súbory (Watchdog Files) sledujú či sa v očakávanom intervale 

vykonala zmena vybraných súborov / adresárov. Vhodné je sledovať súbory, ktoré sú 
výsledkom procesu. Ak sa nezmenia, je možné predpokladať, že proces zlyhal. Je to 
nepriama metóda sledovania funkčnosti procesu, a doporučujeme ju nasadiť, ak nie je 
možné získať žiaden log, ktorý by sa dal cez CM spracovať. 

Ako pracovať  so Sledovanými súbormi je popísané v manuále „Ostatné 
monitorovacie a administrátorské funkcie“ v časti Sledovanie zmien súborov. Manuál je 
stiahnuteľný zo stránky www.customermonitor.sk/support.htm    

http://www.customermonitor.sk/support.htm
http://www.customermonitor.sk/support.htm
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3.3 Možnosti v rámci Schedulera
Prírastky chybových logov posielané na adresu administrátora.
Bude doplnené v 4.2009  a ukážky budú dve 

1. Odchytenie udalosti z Eventlogu
2. Odchytenie zmien z logu s chybami vašej aplikácie

4 Informovať používateľov o zadávaní 
požiadaviek cez Easyclick

Keďže je cieľom zachytiť každú požiadavku od používateľov v písomnej forme, aby 
sa zbytočne nestrácali peniaze vo forme nezúčtovaných úkonov, pomôže vám, keď čím skôr 
naučíte pracovníkov, aby s vami komunikovali formou Easyclick požiadavky.

Vychádzame vám v ústrety a manuál vo forme .doc, ktorý si môžete prispôsobiť pre 
vaše potreby nájdete na stránke podpory www.customermonitor.sk/support.htm s názvom 
Easyclick a C-Desk, manuál pre používateľov.

Po úprave ho rozošlite všetkým používateľom. V každom prípade vám doporučujeme 
s používateľmi prejsť to aj osobne, telefonicky, hlavne spôsoby ako si pozrieť stav 
požiadavky, dohodnúť si či budú vidieť len svoje zadané Easyclick požiadavky, alebo si môžu 
pozerať všetky zadané požiadavky.

http://www.customermonitor.sk/support.htm
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5 Oprávnenia a optimalizácia hlásení pre 
operátorov

5.1 Oprávnenia prístupu k zákazníkom, počítačom
V prípade, že má vaša spoločnosť viac technikov, pracovníkov, je pravdepodobné, že 

nebudete chcieť, aby všetci mali prístup ku všetkým objektom evidovaným v CM.  Aktivovať 
to môžete zaškrtnutím možnosti „ Zobrazovať len zákazníkov a počítače, ktoré má pridelené“   
v Admin. Zóna -> Operátori -> daný operátor -> záložka Nastavenie zákazníkov. 

Povoliť/Zakázať prístup môžete pre jednotlivých Zákazníkov, jednotlivé Počítače a 
čoskoro pribudne aj možnosť obmedziť prístup k ostatným zariadeniam v HW evidencii. 

  

Obrázok č. 15 Povolenie prístupu k nastaveným zákazníkom, počítačom 
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5.2 Oprávnenia pre operátorov k vybraným funkciám 
Po inicializácii klientov a inštalácii C-Monitorov zistíte, že niektoré citlivejšie funkcie 

nie sú dostupné. 
V minulosti bolo povoľovanie funkcií na rôznych miestach, ale postupne všetky 

dôležité oprávnenia sú migrované do Admin.zóna ->  Operátori -> Záložka Oprávnenia, ktoré 
je editovateľné len pre správcu.

Obrázok č. 16 Ukážka stránky pre nastavovanie oprávnení
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5.3 Optimalizácia mailových hlásení pre operátorov

5.3.1 Obmedzenie hlásení od priradených zákazníkov a počítačov, 
notifikácia len z vybraných PC

Obrázok č. 17 Nastavenie blokácie emailov na zákazníka
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Obrázok č. 18 Vybrané počítače k notifikácii

Obrázok č. 19 Blokovanie vyhodnocovania/ mailovej notifikácie z jednotlivých funkcií u zákazníka / to isté 
možné aj u jednotlivého počítača
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5.3.2 Optimalizácia hlásení z Watches

Cieľ nastaviť Watch tak, aby generoval chybové hlásenie len keď je  skutočne chybný 
stav.

    Nebáť sa kombinovať dostatočný počet podmienok a voliť správny 
logický vzťah medzi podmienkami k určeniu stavu Watchu, 

    Využívať Delay FAIL   (ešte v súčasných verziách sa volá False)
    Využívať podmienku Time, ak ide o časovo viazanú službu (prestavovanie

do stavu Unknown)
    Využívať a zbytočne nenotifikovať Unknown stav  (vypínať to v 

nastavení Watchu)  

Hlásenia Watches sú možné dvojitého druhu : 

- Centrálna notifikácia zo Servera CM je generovaná len pri zmene stavu  OK, 
FAIL, Unknown. Stav Unknown môže byť pre notifikáciu potlačený. 

- Personalizovaná notifikácia z Watches v C-Monitor klientovi. Je nezávislá od nastavení v Serveri CM, dá 
sa definovať vlastný text s inštrukciami, emailové adresy, opakovanie v prípade trvania chyby...

6 Pravidelné úlohy 
Údržba IT techniky vyžaduje aj pravidelné zásahy pracovníkov. Po ich zmapovaní u 

zákazníka ich zaveďte v CM  Serveri v Admin.zóna -> Zákazník -> vyber zákazníka -> 
Záložka Pravidelné úlohy.

Pravidelné úlohy sa v CM môžu pripomínať dvoma spôsobmi. Vznikom Poruchy  
alebo automatizovaným vytvorením požiadavky do C-Desk. Je možné používať súčasne 
obidva  spôsoby, ale môže prísť k zbytočne veľkému množstvu notifikácií.

Doporučujeme využívať notifikáciu formou automatizovaného vytvorenia požiadavky 
do C-Desk, čo umožní jednoduchú a prehľadnú kontrolu plnenia pravidelných úloh v C-
Desku. Nová požiadavka do C-Desk sa generuje vždy pri naplnení intervalu bez ohľadu na 
stav uzavretia z predchádzajúceho obdobia. Znamená to, že ak požiadavky nebudete 
priebežne uzatvárať, tak sa vám budú kopiť.    

Ak máte úlohu, ktorú chcete len pripomenúť a nechcete byť viazaní povinným 
uzatváraním požiadaviek, tak zvoľte formu pripomínania cez Poruchy. Porucha úrovne 
Varovanie sa generuje jeden interval pre splnenie požiadavky pred pravidelným termínom na 
splnenie úlohy. Eskalácia na úroveň Alarm je po uplynutí polovice intervalu na splnenie a 
kritický alarm sa generuje v deň, kedy mala byť úloha splnená. Nová porucha sa generuje až 
po uzavretí predchádzajúcej poruchy a počet porúch sa nekopí. Z poruchy si založte 
požiadavku do C-Desk, aby ste mali evidované plnenia k pravidelnej úlohe. Z uzatvorených 
porúch dokážete získať rýchly prehľad o tom, ako často sa úloha plní. 



Úvod do CM -  Sprievodca zavedením CM u zákazníka k 15.3.2009

27

  Obrázok č. 20 Založenie pravidelnej úlohy

  Obrázok č. 21 Ukážka  vytvorených pravidelných úloh
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Poznámka : V priebehu roka 2009 budú pravidelné úlohy rozšírené o pripomínanie 
úloh na konkrétne počítače, zariadenia. Pri uzatváraní C-Desk požiadavky viazanej na 
zariadenie, bude kontrola, či úkon bol vykonaný na zadaných zariadeniach.

7 Zavedenie zákazok do Obchodnej agendy na 
účtovanie servisných prác

Aby ste mali jednoduché účtovanie vykonaných prác (rozdelenie čo je v rámci 
paušálov, mimo paušálov v rôznych servisných sadzbách, mimo paušálov v jednotkových 
cenách), zaveďte si do C-Desk / Obchodnej agendy váš účtovný model.

Ako inicializáciu spraviť je v manuále C-Desk, Obchodná agenda manuál pre operátorov

na stránke www.customermonitor.sk/support.htm

8 Softvérový audit, evidencia hardvéru
Ku komplexnej starostlivosti patrí prehľad softvérových licencií. Ako správne 

pracovať s časťou Softvérový audit a HW evidencia si pozrite vo forme flash prezentácie 
http://cm.seal.sk/flash/audit_sw_hw.html . Pre rýchlu navigáciu použite v ľavom hornom rohu 
odkaz „MENU“.    

http://www.customermonitor.sk/support.htm
http://cm.seal.sk/flash/audit_sw_hw.html
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9 Topológia siete, sieťové zariadenia

V novej verzii v apríli 2009 budete môcť nájsť aj výkonný pomocný nástroj na 
evidenciu sieťových zariadení priamo v sieťovej topológii.  

  Obrázok č. 22 Príklad zariedí v sieťovej topológii 
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10 Doplnenie údajov o zákazníkovi v CM
CM vám pomáha sprehľadniť dokumentáciu o klientovi a pre vybrané údaje je v CM 

pripravené miesto. Výhodou je, že údaje sú ľahko prístupné, čo zvyšuje šancu, že sa v 
reálnom servise budú skutočne využívať a u klienta sa dlhodobo udrží prehľad bez prehnanej 
námahy.

10.1 Doplnenia informácií k softvérovému vybaveniu

10.1.1 Antivírový program
V Nastavení zákazníka (Admin.zóna -> Zákazníci -> .. ) v záložke Antivírus si 

zatiaľ môžete evidovať licencie antivírového programu. Dátum expirácie sa začína 
notifikovať v Poruchách (1 mesiac pred vypršaním).

V budúcnosti a aj v prípade, že používate ďalšie antivírové programy, si ich 
evidujte v rámci Softvérového auditu zadaním časovo obmedzenej licencie. Popis ako 
sa licencia dá najjednoduchšie vložiť prinesieme v aktualizácii tohto dokumentu v 
apríli 2009.  

Obrázok č. 23 Ukážka  k evidencii antivírového programu
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10.1.2 Inštalačné adresáre, umiestnenie licencií a inštalačných médií 

V Nastavení zákazníka (Admin.zóna -> Zákazníci -> .. ) v záložke Všeobecné 
údaje na samom konci nájdete dve položky. 

1. Inštalačný adresár - preferovaný adresár, kde sa ukladajú inštalačné súbory
2. Inštalačné médiá a manuály - fyzický popis miesta, kam sa majú odkladať 

licencie, CD médiá,  manuály.

Obrázok č. 24 Ukážka  položiek pre evidenciu miesta s inštalačnými súbormi a pre uskladnenie licencii, 
médií.

10.1.3 Evidencia SW licencií s obmedzenou platnosťou 
Ako evidovať SW licencie včítane licencii s obmedzenou platnosťou sa 

dočítate vo flash prezentácii k SW auditu a HW evidencii 
http://cm.seal.sk/flash/audit_sw_hw.html . 

Priamy postup  zavedenia licencie s obmedzenou platnosťou cez nákupný 
doklad, resp. cez licenčný certifikát vám prinesieme spolu s aktualizáciou v apríli 
2009.

http://cm.seal.sk/flash/audit_sw_hw.html
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10.2 Doplnenia informácii k HW vybaveniu

10.2.1 Internetové pripojenia
V Nastavení zákazníka (Admin.zóna -> Zákazníci -> .. ) v záložke Internetové 

pripojenia je formulár pre zdokumentovanie rôznych typov pripojení (ADSL, pevné 
linky ..). 

Upozorňujeme, že od druhého polroka 2009 sa budú údaje o internetových 
linkách evidovať v SW audite a HW evidencii v časti Topológia siete, kde prítomnosť 
linky bude zisťovaná automatizovane a vy k danej linke pripíšete potrebné údaje. 
Údaje, ktoré máte zadané v pôvodnej časti (v Nastavení zákazníka) sa budú do novej 
časti migrovať. U tých zdetekovaných sietí, ktoré budú mať IP adresu ako v evidencii, 
bude aktualizácia automatická.   

Obrázok č. 25 Ukážka  k evidencii internetových pripojení

10.2.2 Evidencia záruky hardvéru
Najrýchlejší postup ako zaevidovať záruku zariadenia a nechať si ju 

notifikovať v CM, je zadať ju vo vlastnostiach objektu v SW audite a HW evidencii. 
Prejdite do Admin.zóna -> Audit SW a evidencia HW -> vyberte spoločnosť a nájdite 
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požadované zariadenie. Po kliknutí na toto zariadenie  sa zobrazia záložky v pravej 
časti obrazovky a nájdite položku expirácia záruky. Po zadaní dátumu expirácie 
záruky už CM automaticky oznámi 1 mesiac pred vypršaním, že sa blíži jej expirácia a
máte dostatok času s klientom stav zariadenia prejsť a prípadnú chybu ešte dať 
zreklamovať.  Je možné zadať aj dátum nákupu, ale to je čisto informačný údaj pre 
vás.

Plnohodnotný spôsob zavedenia zariadenia do evidencie je prostredníctvom 
nákupného dokladu, čo sa dozviete v  http://cm.seal.sk/flash/audit_sw_hw.html

Obrázok č. 26 Miesto na zápis expirácie zariadenia.

10.2.3 Evidencia balíkov služieb s obmedzenou platnosťou (carepacky ...) 
Priamo evidovať expiráciu nejakej služby, nie je ihneď možné, (dá sa to len 

buď na HW alebo SW, ktorý je v databáze SW auditu). Bude to pridané do polovice 
roka 2009 a následne bude táto časť manuálu aktualizovaná  

http://cm.seal.sk/flash/audit_sw_hw.html


Úvod do CM -  Sprievodca zavedením CM u zákazníka k 15.3.2009

34

11 Report o nastavení prístupových práv v 
NTFS systémoch (PermissionExplorer)

Ako sa robí report z prístupových práv na Windows serveroch je prehľadne spísané v 
manuále  PermissionExplorer (audit NTFS oprávnení) stiahnuteľného zo stránky 
http://www.customermonitor.sk/support.htm. 

12 Nastavenie vzdialeného prístupu k 
počítačom 

Do úvodného nastavenia CM u zákazníka patrí nastavenie vzdialených prístupov. 
Vybrať si môžete z pripájania cez NTRsupport, podpora pre vytvorenie spojenia k vzdialenej 
ploche (RDP), podpora k VNC.

Pre viac informácií čítajte manuál „Vzdialený prístup na plochu PC“  zo stránky 
www.customermonitor.sk/support.htm

Blahoželáme,  zaviedli ste u svojho zákazníka/vo vašej spoločnosti väčšinu zo 
základných funkcií CM a ste pripravení na ich využívanie a ďalší rozvoj. 

http://www.customermonitor.sk/support.htm
http://www.customermonitor.sk/support.htm
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