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1. BEVEZETÉS
A SeConical appliance IT-rendszerekben események hatására keletkező logbejegyzések gyűjtésére és
elemzésére szolgál. Három fő része a SeCube alkalmazás, a SeConical alkalmazás és a Felügyeleti
Modul. A SeCube egy moduláris felépítésű IT GRC alkalmazás, mellyel megteremthetővé, átláthatóvá
és kézben tarthatóvá válik a szervezetek információbiztonsági irányítási rendszere. A SeConical a
logbejegyzések (naplóbejegyzések) gyűjtését és feldolgozását végzi – előbbit Flume, utóbbit LogDrill
nevű moduljával. A Felügyeleti Modul pedig a megoldás felügyeleti alkalmazása, amelynek
irányítópultján (dashboard) valós időben nyomon követhető az appliance üzemállapota, módosíthatók
beállítások, illetve elérhetők a különböző logelemzési riportok. Ez a kézikönyv a SeConical Felügyeleti
Modul használatát ismerteti. A SeCube alkalmazás működése külön felhasználói kézikönyvben kerül
ismertetésre.
A dokumentum a két felhasználótípus, az Adminisztrátor és az IT-biztonsági felelős szerint ismerteti a
felhasználói felület elemeit és funkcióit, e két fejezeten (3. Adminisztrátori funkciók és 4. IT-biztonsági
felelősi funkciók) belül referenciaszerűen tekintve át ezeket.

2. KÖZÖS OLDALAK ÉS FUNKCIÓK
A fejezetben ismertetett funkciók mindkét felhasználótípus által elérhetők.

2.1. A FELÜGYELETI MODUL ELÉRÉSE
A rendszer bejelentkezési felülete a SeConical modul kezdőoldaláról érhető el.

1. ábra: A SeConical nyitóképernyője

Felhasználói kézikönyv

Parancs
Logelemzés,

Inventory,
Compliance,
Üzleti hatáselemzés,
Kockázatelemzés,
GDPR,
BCM,
Governance
(Súgó)

Funkció
Az oldal jobb felső sarkában lévő
ikonra vagy a bal oldali menüsáv
Logelemzés parancsára kattintva nyitható meg a SeConical logelemző
modul. A bejelentkezési oldalon lehet IT-biztonsági felelősént vagy
Adminisztrátorként belépni a logelemzőbe.
A SeCube rendszer bejelentkezési oldalának megnyitása, és az adott
funkció elérése.

A súgómenü megnyitása, amelyben az alábbi hivatkozások találhatók.
Operátor

Értelmezése és hatása

EULA

A végfelhasználói licencszerződés megjelenítése.

Adatvédelmi
nyilatkozat

A KÜRT Zrt.
megjelenítése.

Kapcsolat

A KÜRT Zrt. elérhetőségeinek megjelenítése.

adatvédelmi

nyilatkozatának

(Nyelvválasztás) A felhasználói felület megjelenítése más nyelven.

2.2. BEJELENTKEZÉS OLDAL
A rendszerbe felhasználónév és jelszó megadásával lehet bejelentkezni a mezők értelemszerű
kitöltésével.

2. ábra: A SeConical Felügyeleti Modul bejelentkezési oldala

TUDNIVALÓK
■
■

Az IT-biztonsági felelősök és az adminisztrátorok egyaránt ezen az oldalon jelentkezhetnek be.
Ha elfelejtette jelszavát, az Elfelejtett jelszó feliratra kattintva kérhet újat.
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■

A Jegyezzen meg lehetőséget bekapcsolva a későbbiekben az adott gépen és böngészőben
nem kell újra bejelentkeznie.
A SeConical rendszerben, a felhasználónevekben a kis- és a nagybetűk nem számítanak
különbözőnek!
A jelszó megjegyzésének lehetősége biztonsági kockázatot rejt, mivel a géphez hozzáférő illetők
a jelszó ismerete nélkül is beléphetnek a rendszerbe.

2.3. ELFELEJTETT JELSZÓ OLDAL
 SeConical kezdőlap > Bejelentkezés > Elfelejtett jelszó
Elfelejtett jelszó esetén ezen a képernyőn van lehetőség új jelszó kérésére.

3. ábra: Az Elfelejtett jelszó oldal

Írja be a fiókjában megadott emailcímet, és kattintson a Küldés gombra. A rendszer küldeni fog egy
levelet, és a benne olvasható utasítások alapján megadhatja új jelszavát.

2.3.1. JELSZÓHÁZIREND
A jelszónak komplexnek kell lennie, azaz
■
■
■
■

kisbetű,
nagybetű,
szám,
írásjel

karakterek közül legalább 3 félét kell tartalmaznia.
Valamint legalább 10 karakter hosszúnak kell lennie.

2.4. A FELÜGYELETI MODUL FELÉPÍTÉSE
Bejelentkezés után a rendszer a bejelentkezett felhasználó szerepkörétől függően az IT-biztonsági
felelősi vagy az adminisztrátori felületet jeleníti meg (a továbbiakban a kétféle felületre üzemmódként
is hivatkozunk). A két felület szerkezetében hasonló:
■
■

Az oldal tetején található egy menüsáv
Az oldal törzse alatt egy lábléc helyezkedik el

(C) Kürt Zrt.
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2.4.1. MENÜSÁV
Az oldal tetején elhelyezkedő menüsáv az üzemmódnak megfelelő menüpontokat, illetve néhány
üzemmódfüggetlen lehetőséget jeleníti meg.

4. ábra: A SeConical menüsávja adminisztrátori üzemmódban

5. ábra: A SeConical menüsávja IT-biztonsági felelősi üzemmódban

A menüsávon elérhető üzemmódfüggetlen funkciók:
■

A bal felső sarokban lévő SeConical logóra kattintva visszatérhet a Felügyeleti modul belépés
utáni kezdőoldalára.

■

A menüsáv jobb oldalán látható a felület aktuális nyelvét megjelenítő nyelvválasztó.

■

A menüsáv jobb szélén a

(Profil menü) helyezkedik el.

2.4.2. LÁBLÉC
Az oldalak törzse alatt elhelyezkedő lábléc jobb oldalán a Névjegy hivatkozás található, amely a
Névjegy panel-t jeleníti meg.

2.5. NYELVVÁLASZTÁS
A menüsáv jobb oldalán lévő Nyelvválasztó legördülő listában választhatja ki a felület nyelvét.

6. ábra: Nyelvválasztó menü

Jelenleg az angol és a magyar nyelv közül választhat.
A nyelv változtatása azonnal érvényesül, és az adott oldal újratöltésével jár.
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2.6. PROFIL MENÜ
A menüsáv jobb szélén elhelyezett
műveleteket gyűjti össze.

(Profil menü) a bejelentkezett felhasználóval kapcsolatos

7. ábra: Profil menü a menüsávon

A menü az alábbi parancsokat tartalmazza.
Parancs

Funkció

<felhasználó neve> profilja

A menü első parancsával az aktuális felhasználó saját profilja
jeleníthető meg. Ezt az oldalt a következő szakasz ismerteti.

Kijelentkezés

Kijelentkezés a rendszerből, és visszatérés a Felügyeleti modul
bejelentkezési oldalára.

(C) Kürt Zrt.
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2.6.1. SAJÁT PROFIL OLDAL
 Menüsáv >

(Profil menü) > <felhasználó neve> profilja

Ezen az oldalon minden felhasználó megtekintheti és módosíthatja saját adatait, továbbá itt van
lehetőség a jelszócserére is.

8. ábra: Saját profil

A profil az alábbi mezők módosításával szerkeszthető. A * csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Vezérlő

Funkció

Vezetéknév *

A felhasználó vezetékneve.

Keresztnév *

A felhasználó keresztneve.

Felhasználónév *

A fiók neve. A felhasználónévnek rendszerszinten egyedinek kell lennie, azaz
nem lehet azonos fióknevű IT-biztonsági felelős és adminisztrátor a
rendszerben.

Email *

A felhasználó emailcíme. A jelszó elfelejtése esetén igénybe vehető
jelszókérési funkcióban (2.3 Elfelejtett jelszó oldal) a rendszer erre a címre
fogja elküldeni az új jelszó beállításával kapcsolatos levelet.

Telefon

A felhasználó telefonszáma.

(C) Kürt Zrt.
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Vezérlő

Funkció

Új jelszó

A fiók új jelszava.
A jelszót csak akkor kell megadni, ha le szeretné cserélni a jelenlegit.
Lásd még: 2.3.1 Jelszóházirend.

Új jelszó még
egyszer

A fiók új jelszava újra. Csak akkor kell kitölteni, ha az Új jelszó mezőt is kitölti.

Jelenlegi jelszó *

A felhasználó jelenlegi jelszava.

Mentés

A profil mentése. Ha valamelyik mező nem megfelelően van kitöltve, a
rendszer piros kerettel és hibaüzenettel jelzi.

2.7. NÉVJEGY
Az oldalak láblécének jobb alsó sarkában lévő Névjegy feliratra kattintva jeleníthető meg a Névjegy
panel.

9. ábra: Névjegy panel

A panelen fontos információk találhatók, melyek eléréséhez az alábbi vezérlőkkel juthatunk:
Vezérlő

Funkció

EULA

A végfelhasználói licencszerződés megnyitása, amely a szoftver használati
jogait részletezi. (End-User License Agreement)

Hibabejelentés

A hibajelentés (támogatáskérés).

Súgó

A rendszer súgójának elérhetősége.

Bezár,

Az ablak bezárása.

(bezár)
A fentieken kívül megtalálható itt is a rendszer verziószáma, amely támogatási kérések esetén
fontos!

3. ADMINISZTRÁTORI FUNKCIÓK
A SeConical Adminisztrátor szerepkörű felhasználói az adminisztrátori felületre jutnak bejelentkezés
után, ahol a rendszer felügyeletével kapcsolatos információk és funkciók érhetők el:
■
■

A SeConical Appliance monitoring funkciói, ahol nyomon követhető a rendszerkomponensek
üzemállapota, illetve a velük kapcsolatos események
A SeConical Appliance üzemeltetésére szolgáló rendszereszközök

(C) Kürt Zrt.
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■

Felhasználók és beállítások kezelése.

Az adminisztrátori oldalak mindegyikén megtalálható menüsáv és elérhetők az egyéb közös funkciók
(Lásd: 2. Közös oldalak és funkciók).

(C) Kürt Zrt.
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3.1. MONITOR MENÜ
A menüsáv első menüje a Monitor menü, amely a rendszer üzemállapotával kapcsolatos információkat
megjelenítő oldalak elérésére szolgál, és az alábbi szakaszokban ismertetett oldalakból áll:
■
■
■
■

Áttekintés (3.1.1. Monitoring események áttekintése oldal)
Események (3.1.2. Rendszeresemények oldal)
Alapmodul állapot (3.1.3. Alapmodul rendszerinformációk oldal
Külső modul állapot (3.1.4. Külső modul rendszerinformációk oldal)

3.1.1. MONITORING ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE OLDAL
 Menüsáv > Monitor > Áttekintés
A Monitoring események áttekintése oldal egyben az adminisztrátori felület kezdőlapja is. A menüsáv
bal szélén található SeConical logóra kattintva is ide lehet visszatérni.
Az áttekintő oldalon megjelenik a mai Napi és az e Heti rendszeresemények száma típusonként (Hiba,
Figyelmeztetés, Információ), valamint megjelennek az alapmodul és a külső modul aktuális hibái.
A hibák megjelenítése élőben történik, azaz ha éppen nincs hiba egy adott modulban, akkor
ezen az oldalon nem jelenik meg semmi vele kapcsolatban. Ennek következtében a
képernyő tényleges tartalma is eltérhet a következő ábrán láthatótól.

10. ábra: A Monitoring események áttekintése oldal
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Az oldal egyes szakaszait az alábbi táblázat mutatja be.
Szakasz

Információk és funkciók

Rendszeresemények
áttekintése

A mai napi és az e heti hibák, figyelmeztetések és információs
események számának megjelenítése.
A táblázat feletti Tovább gombra kattintva megjelennek az
események listája, ahol megtekinthetők az események részletei
(amely a Monitor menü Események parancsával is megjeleníthető).
A megfelelő eseménykategória sorának Tovább gombjára kattintva
megjelenik az események kategóriára szűrt listája, ahol megtekinthetők ezeknek az események részletei.
Az oldal használatáról a 3.1.2. Rendszeresemények oldal szakaszban
olvashat bővebben.

Alapmodul
rendszerinformációk

Az alapmodul hibás komponenseinek megjelenítése. A Tovább
gombra kattintva megjelenik az Alapmodul rendszerinformációk
oldal (3.1.3. Alapmodul rendszerinformációk oldal), amely áttekintő
képet nyújt az alapmodul üzemállapotáról. (Az oldal a Monitor menü
Alapmodul állapot parancsával is megnyitható.)
A szakasz csak akkor jelenik meg, ha van hibás alapmodul.
Az Ethernet-portok meghibásodása esetén a teljes Ethernet
portok doboz megjelenik, és ebben pirossal jelennek meg a
hibás portok.

Külső modul
rendszerinformációk

A külső modul hibás komponenseinek megjelenítése. A Tovább
gombra kattintva megjelenik a Külső modul rendszerinformációk
oldal (3.1.4. Külső modul rendszerinformációk oldal), amely áttekintő
képet nyújt a külső modulok üzemállapotáról. (Az oldal a Monitor
menü Külső modul állapot parancsával is elérhető.)
A szakasz csak akkor jelenik meg, ha van hibás külső modul.
Az Ethernet-portok meghibásodása esetén a teljes Ethernet
portok doboz megjelenik, és ebben pirossal jelennek meg a
hibás portok.
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3.1.2. RENDSZERESEMÉNYEK OLDAL
 Menüsáv > Monitor > Események
Ezen az oldalon található a SeConical rendszer eseménynaplója, amelyben lehetőség van az események
rendezésére, szűrésére és tanulmányozására.

11. ábra: A Monitoring Rendszeresemények oldala

Az oldal gyakorlatilag egy lapozható táblázat. A táblázat a fejlécekre kattintva rendezhető az adott
oszlop szerint növekvő és csökkenő irányban. A releváns események keresését szűrők segítik.
Lehetőség van ez egyes események részleteinek megtekintésére is, a bejegyzés sorában elől lévő

(C) Kürt Zrt.

15/47

Felhasználói kézikönyv

jelre kattintva. Újra elrejthetőek a részletek a
és események részletei fejezetben olvashat.)

jelre kattintással. (Bővebben a 3.1.2.2 Eseménylista

3.1.2.1. SZŰRŐK
Az eseménylista felett található szűrősávon van lehetőség a megjelenítendő események körének
meghatározására. Ebben a táblázatban a szűrőfeltételek megadásuk után azonnal életbe lépnek.

12. ábra: Az eseménylista szűrősávja

Vezérlő

Funkció

Dátum szerinti szűrés

A dátum szerinti szűrésnél egy időpontot és egy operátort kell
választani.
A listában azok az események jelennek meg, amelyek keletkezésének
időpontjára igaz a választott időpont és operátor alkotta feltétel, azaz
például amelyek egy adott időpont után keletkeztek.
A szűrőfeltétel a dátumválasztó jobb szélén található Szűrő
törlése
gombbal törölhető, amely csak akkor jelenik meg, ha
valamilyen szűrőfeltétel érvényben van.
IDŐPONTVÁLASZTÁS
Az időpont a hónap, nap, év, óra, perc, másodperc értékek
kitöltésével is megadható, illetve a dátumválasztó
gombra
kattintva naptárból is kijelölhető. Utóbbi esetben az időpont 00:00:00
lesz, amely természetesen a három érték beírásával módosítható.
A dátumválasztó panelen a bal oldalon lehet navigálni a hónapok
között. Az alábbi ábrán pirossal keretezett részre kattintva léphetünk
az évválasztó módba. A kékkel keretezett Mai nap linkre kattintva a
mai napot jelölhetjük ki.

13. ábra: Dátumválasztó panel

(C) Kürt Zrt.
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Vezérlő

Funkció
OPERÁTORVÁLASZTÁS
A megadott időpontra vonatkozó feltétel a Dátumválasztó melletti
Szűrő
gombra kattintva adható meg. Az így megjelenő legördülő
listából az alábbi elemek választhatók.

Besorolás

Modul

(C) Kürt Zrt.

Operátor

Értelmezése és hatása

Egyenlő

A pontosan az adott időpontban keletkezett
események listázása.

Nem egyenlő

A megadottól eltérő időpontban keletkezett
események listázása.

Ekkor vagy
később

A megadott időpontban és utána keletkezett
események listázása.

Később

A megadott időpont
események listázása.

Akkor vagy
előbb

A megadott időpontban és előtte keletkezett
események listázása.

Előtt

A megadott időpont
események listázása.

után

keletkezett

előtt

keletkezett

A listázandó események súlyosságának megadása.
Mezőérték

Értelmezés

Válasszon

Nincs szűrés a mező értéke alapján.

Hiba

Szűrés a hibákra.
eseménykategória.

Figyelmeztetés

Szűrés a figyelmeztetési
eseményekre.

Információ

A tájékoztató jellegű események listázása. A
legkevésbé súlyos eseménykategória.

Ez

a

legsúlyosabb
szintet

elérő

Az eseményt generáló modul vagy szerepkör kijelölése.
Mezőérték

Értelmezés

Válasszon

Nincs szűrés a mező értéke alapján.

Alapmodul

Az esemény az alapmodulban keletkezett.

Külső modul

Az esemény a külső modulban keletkezett.

Adminisztrátor

Az esemény egy adminisztrátori művelet
részleteit rögzíti.

IT biztonsági
felelős

Az esemény egy IT-biztonsági felelős által
elvégzett művelet részleteit rögzíti.
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TOVÁBBI TUDNIVALÓK
■

A különböző szűrők ÉS kapcsolatban állnak egymással, azaz csak azon rekordok jelennek meg,
amelyek minden szűrőfeltételnek eleget tesznek.

3.1.2.2. ESEMÉNYLISTA ÉS ESEMÉNYEK RÉSZLETEI

14. ábra: Eseménylista

A TÁBLÁZAT OSZLOPAI
Vezérlő

Funkció

Dátum

Az esemény keletkezésének időpontja.

(C) Kürt Zrt.
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Vezérlő

Funkció

Besorolás

Az események súlyossági kategóriája. A rendszer az alábbi
kategóriákat értelmezi.
Besorolás

Értelmezés

Hiba

A
legsúlyosabb
eseménykategória,
beavatkozást igénylő eseményeket jelöl.

Figyelmeztetés

Üzemzavart többnyire nem okozó, de esetleges
üzemzavart előre jelző események.

Információ

Tájékoztató jellegű információk. A legkevésbé
súlyos eseménykategória.

Ez a mező adja meg, hogy melyik modulban keletkezett, vagy milyen
szerepkörű felhasználóhoz köthető az esemény.

Modul

Mezőérték

Értelmezés

Alapmodul

Az esemény az alapmodulban keletkezett.

Külső modul

Az esemény a külső modulban keletkezett.

Adminisztrátor

Az esemény egy adminisztrátori művelet
részleteit rögzíti.

IT biztonsági
felelős

Az esemény egy IT-biztonsági felelős által
elvégzett művelet részleteit rögzíti.

ESEMÉNYEK RÉSZLETEI
■

Az események részletei a sorfejben található
tése gombra kattintva tekinthetők meg.

■
■

A részletes nézet az
Esemény részleteinek elrejtése gombra kattintva csukható be.
Az események részletes nézetének háttere és a bal felső sarokban lévő ikon jelzi az esemény
súlyosságát (besorolását):
Ikon és háttér

Esemény részleteinek megjelení-

Eseménytípus
Hiba
Figyelmeztetés
Információ

15. ábra: Események színkódolása

Egy-egy esemény részlete mindig egy SeConicalEvent típus XML-blokk, amelyben egyebek mellett
szerepel az esemény kódja, a műveletet végző felhasználó neve (amennyiben az adott eseménynél
értelmezhető) és így tovább.

(C) Kürt Zrt.
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NAVIGÁCIÓ A LISTÁBAN

Vezérlő

Funkció

Első oldal

Ugrás a lista első oldalára.

Előző oldal

Ugrás a lista előző oldalára.

Számok

Ugrás a megadott oldalra.
Ugrás a számsort legkisebb eleme előtti oldalra.
Ugrás a számsor legnagyobb eleme utáni oldalra.

Következő oldal

Ugrás a lista következő oldalára.

Utolsó oldal

Ugrás a lista utolsó oldalára.

(C) Kürt Zrt.
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3.1.3. ALAPMODUL RENDSZERINFORMÁCIÓK OLDAL
 Menüsáv > Monitor > Alapmodul állapot
Az Alapmodul rendszerinformációk oldalon a SeConical rendszer alapmoduljának állapotinformációi
tekinthetők meg, szintén élő irányítópult formájában: az egyes hardver- és szoftverkomponenseket
dobozok jelenítik meg, és a hibás állapotú komponensek doboza piros.

16. ábra: Az alapmodul állapotfigyelő oldala

Az oldalon oszlopokba rendezve jelennek meg a különböző monitorozott jellemzők. Az első négy
oszlopban az egyes dobozokban két információ található, a monitorozott komponens vagy jellemző
neve, illetve aktuális értéke vagy állapota. Az ötödik oszlopban az Ethernet-portok száma és állapota
látható.

3.1.3.1. HARDVER OSZLOP
A Hardver oszlopban az alapmodul fő hardverelemeinek állapota kísérhető figyelemmel.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

CPU kihasználtság

0–100%

Az alapmodult futtató szerverben lévő
processzorok
összesített
kihasználtsága
százalékos formában. Magas kihasználtság esetén
pirossá válik a doboz.

(C) Kürt Zrt.
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Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

CPU hőmérséklet

Celsius-fok

Az alapmodult futtató szerverben lévő
processzoroknál mért hőmérséklet Celsiusfokban. Magas hőmérséklet esetén pirossá válik a
doboz.

Memória kihasználtság

0–100%

Az alapmodult futtató szerverben lévő memória
kihasználtsága százalékos formában. Magas
kihasználtság esetén pirossá válik a doboz.

3.1.3.2. SZOFTVER & HDD 1, 2 OSZLOP
A Szoftver & HDD 1,2 oszlopban a SeCube fő szoftverkomponenseinek és merevlemezeinek állapota
követhető nyomon.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

SQL szerver állapot

Normál/Hiba

Az alapmodul adatbázisát üzemeltető SQL-szerver
rendszer üzemállapota. Meghibásodás esetén
pirossá válik a doboz.

HDD 1 állapot

Normál/Hiba

Az alapmodult kiszolgáló rendszerlemezek első
példánya. Meghibásodás esetén pirossá válik a
doboz.

HDD 2 állapot

Normál/Hiba

Az alapmodult kiszolgáló rendszerlemezek
második példánya. Meghibásodás esetén pirossá
válik a doboz.

3.1.3.3. HDD 3, 4, 5, 6 OSZLOP
A HDD 3, 4, 5, 6 oszlopban a SeCube rendszerhez tartozó adatlemezek aktuális üzemállapota jelenik
meg. Ezek a lemezek tárolják többek között a logfájlokat és a különböző tömörített fájlokat.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

HDD 3 állapot

Normál/Hiba

Az alapmodul 3-as jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

HDD 4 állapot

Normál/Hiba

Az alapmodul 4-es jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

HDD 5 állapot

Normál/Hiba

Az alapmodul 5-ös jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

HDD 6 állapot

Normál/Hiba

Az alapmodul 6-os jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

(C) Kürt Zrt.
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3.1.3.4. RAID OSZLOP
A RAID oszlopban a SeCube rendszert üzemeltető környezet két RAID-tömbjének aktuális
üzemállapota látható.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

RAID A állapot

Normál/Hiba

Az
alapmodul
A
jelű
RAID-tömbjének
üzemállapota. Meghibásodás esetén pirossá válik
a doboz.

RAID B állapot

Normál/Hiba

Az
alapmodul
B
jelű
RAID-tömbjének
üzemállapota. Meghibásodás esetén pirossá válik
a doboz.

3.1.3.5. HÁLÓZAT
A Hálózat oszlop az alapmodult futtató környezet Ethernet-portjainak állapotát mutatja: az Ethernet
portok dobozban minden portnak van egy kisebb doboza, benne a port sorszámával. Ha valamelyik
port meghibásodik, a doboza pirossá válik.

(C) Kürt Zrt.
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3.1.4. KÜLSŐ MODUL RENDSZERINFORMÁCIÓK OLDAL
 Menüsáv > Monitor > Külső modul állapot
A Külső modul rendszerinformációk oldalon a SeConical rendszer külső moduljának állapotinformációi
tekinthetők meg, szintén élő irányítópult formájában: az egyes hardver- és szoftverkomponenseket
dobozok jelenítik meg, és a hibás állapotú komponensek doboza piros.

17. ábra: A külső modul állapotfigyelő oldala

Az oldalon oszlopokba rendezve jelennek meg a különböző monitorozott jellemzők. Az első öt
oszlopban az egyes dobozokban két információ található, a monitorozott komponens vagy jellemző
neve, illetve aktuális értéke vagy állapota. A hatodik oszlopban az Ethernet-portok száma látható.

3.1.4.1. HARDVER OSZLOP
A Hardver oszlopban a SeConical külső modul fő hardverelemeinek állapota kísérhető figyelemmel.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

Külső modul
elérhetősége

Normál/Hiba

Az alapmodul és a külső modul közötti
kommunikáció üzemképessége. Kommunikációs
hiba esetén pirossá válik a doboz.

CPU kihasználtság

0–100%

A külső modult futtató szerverben lévő
processzorok
összesített
kihasználtsága
százalékos formában. Magas kihasználtság esetén
pirossá válik a doboz.

(C) Kürt Zrt.
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Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

CPU hőmérséklet

Celsius-fok

A külső modult futtató szerverben lévő
processzoroknál mért hőmérséklet Celsiusfokban. Magas hőmérséklet esetén pirossá válik a
doboz.

Memória kihasználtság

0–100%

A külső modult futtató szerverben lévő memória
kihasználtsága százalékos formában. Magas
kihasználtság esetén pirossá válik a doboz.

3.1.4.2. SZOFTVER OSZLOP
A Szoftver oszlopban a külső modul fő szoftverkomponenseinek állapota követhető nyomon.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

LOG gyűjtő állapot

Normál/Hiba

A külső modult üzemeltető szerveren futó
loggyűjtő
szolgáltatás
üzemállapota.
Meghibásodás (például szolgáltatásleállás) esetén
pirossá válik a doboz.

Riport generátor állapot

Normál/Hiba

A külső modult üzemeltető szerveren futó
riportgenerátor
szolgáltatás
üzemállapota.
Meghibásodás (például szolgáltatásleállás) esetén
pirossá válik a doboz.

LOG tárterület
foglaltsága

0–100%

Az alapmodult üzemeltető szerveren a begyűjtött
logállományok tárolására fenntartott tárterület
aktuális foglaltsága. Magas kihasználtság esetén
pirossá válik a doboz.

Napi gyűjtött LOG

0–100%

Az alapmodult üzemeltető szerveren a tervezett
napi logmennyiségből az adott pillanatig
beérkezett mennyiség a tervezett mennyiség
százalékában kifejezve.

3.1.4.3. HDD 1, 2 OSZLOP
A HDD 1, 2 oszlopban a külső modul rendszer lemezeinek állapota monitorozható.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

HDD 1 állapot

Normál/Hiba

A külső modult kiszolgáló merevlemezek első
példánya. Meghibásodás esetén pirossá válik a
doboz.

HDD 2 állapot

Normál/Hiba

A külső modult kiszolgáló merevlemezek második
példánya. Meghibásodás esetén pirossá válik a
doboz.

(C) Kürt Zrt.
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3.1.4.4. HDD 3, 4, 5, 6 OSZLOP
A HDD 3, 4, 5, 6 oszlopban a külső modulhoz tartozó adatlemezek aktuális üzemállapota jelenik meg.
Ezek a lemezek tárolják többek között a logfájlokat és a különböző tömörített fájlokat.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

HDD 3 állapot

Normál/Hiba

A külső modul 3-as jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

HDD 4 állapot

Normál/Hiba

A külső modul 4-es jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

HDD 5 állapot

Normál/Hiba

A külső modul 5-ös jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

HDD 6 állapot

Normál/Hiba

A külső modul 6-os jelű, adatlemezként
funkcionáló
lemezének
üzemállapota.
Meghibásodás esetén pirossá válik a doboz.

3.1.4.5. RAID OSZLOP
A RAID oszlopban a külső modul két RAID-tömbjének aktuális üzemállapota látható.
Komponens/jellemző

Értékek

Értelmezés

RAID A állapot

Normál/Hiba

A külső modul A jelű RAID-tömbjének
üzemállapota. Meghibásodás esetén pirossá válik
a doboz.

RAID B állapot

Normál/Hiba

A külső modul B jelű RAID-tömbjének
üzemállapota. Meghibásodás esetén pirossá válik
a doboz.

3.1.4.6. HÁLÓZAT
A Hálózat oszlop a külső modult futtató környezet Ethernet-portjainak állapotát mutatja: az Ethernet
portok dobozban minden portnak van egy kisebb doboza, benne a port sorszámával. Ha valamelyik
port meghibásodik, a doboza pirossá válik.

(C) Kürt Zrt.
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3.2. RENDSZER ESZKÖZÖK OLDAL
 Menüsáv > Rendszer eszközök
A Rendszer eszközök oldalon az alapmodul és a külső modul leállítására és újraindítására nyílik
lehetőség.

18. ábra: Rendszereszközök

A műveletek eredményét a menüsáv felett megjelenő üzenetsáv közli, továbbá az irányítópulton és az
eseménynaplóban is megtekinthető.

19. Művelet eredményének megjelenítése a Rendszer eszközök oldalon

Az egyes parancsokat az alábbi táblázat ismerteti.
Parancs

Hatása

Alapmodul újraindítása

Az alapmodul leállítása és ezt követő elindítása. A gomb megnyomását
követően a rendszer megerősítést kér a művelet végrehajtásához.

Alapmodul leállítása

Az alapmodul leállítása. A gomb megnyomását követően a rendszer
megerősítést kér a művelet végrehajtásához.

Külső modul újraindítása

A külső modul leállítása és ezt követő elindítása. A gomb megnyomását
követően a rendszer megerősítést kér a művelet végrehajtásához.

(C) Kürt Zrt.
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Parancs

Hatása

Külső modul leállítása

A külső modul leállítása. A gomb megnyomását követően a rendszer
megerősítést kér a művelet végrehajtásához.

3.3. FELHASZNÁLÓK OLDAL
 Menüsáv > Felhasználók
Ezen az oldalon nyílik lehetőség az Adminisztrátor szerepkörű felhasználók kezelésére.
Az IT-biztonsági felelősi felhasználók kezeléséhez IT-biztonsági felelősi fiókkal kell bejelentkezni
a Felügyeleti modulba.

20. ábra: Az adminisztrátorok kezelésére szolgáló Felhasználók oldal

Az oldal három fő részből épül fel:
■
■
■

Új felhasználó létrehozására szolgáló gomb, amely megnyitja az Új felhasználó panel-t
(3.3.1 Új felhasználó panel)
A felhasználólista szűrői (3.3.2. Szűrők)
A felhasználók listája a műveleti menüvel (3.3.3. Felhasználólista)
A SeConical rendszerben van egy beépített adminisztrátori fiók, amelynek neve SeConAdm. Ez a
fiók nem tiltható le és nem törölhető.

(C) Kürt Zrt.
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3.3.1. ÚJ FELHASZNÁLÓ PANEL
 Menüsáv > Felhasználók > Új felhasználó létrehozása
A Felhasználók oldalon lévő Új felhasználó létrehozása gombra kattintva megjelenik a
fiókregisztrációra szolgáló Új felhasználó panel.

21. ábra: Új felhasználó létrehozása

Az űrlapon az alábbi adatokat kell megadni, illetve az alábbi funkciók kezdeményezhetők.
Vezérlő

Funkció

Felhasználónév

A fiók neve. A felhasználónévnek rendszerszinten egyedinek kell lennie, azaz
nem lehet azonos fióknevű IT-biztonsági felelős és adminisztrátor a
rendszerben.

Email

A felhasználó emailcíme. A jelszó elfelejtése esetén igénybe vehető
jelszókérési funkcióban (2.3 Elfelejtett jelszó oldal) a rendszer erre a címre
fogja elküldeni az új jelszó beállításával kapcsolatos levelet. Az emailcímnek
szintén rendszerszinten egyedinek kell lennie.

Vezetéknév

A felhasználó vezetékneve.

Keresztnév

A felhasználó keresztneve.

Telefon

A felhasználó telefonszáma.
A telefonszámot formázatlanul kell megadni és a rendszer formázva
fogja megjeleníteni.

Jelszó

A fiók jelszava.
Lásd még: 2.3.1 Jelszóházirend

Jelszó még egyszer

A fiók jelszava újra.

Mentés

A fiók regisztrálása. Ha valamelyik mező nem megfelelően van kitöltve, a
rendszer piros kerettel és hibaüzenettel jelzi.

Mégsem

A panel bezárása a felhasználó regisztrálása nélkül.

(C) Kürt Zrt.
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3.3.2. SZŰRŐK
A felhasználólista felett található szűrősávon van lehetőség a megjelenítendő felhasználók körének
meghatározására, illetve felhasználók keresésére.

22. ábra: A felhasználók táblázatának szűrősávja

A táblázathoz kétféle szűrő tartozik:
■

Kombinált szűrők, amelyek egy szövegmezőből és egy szűrésmódválasztóból állnak. Ezek
esetén a szűrési mód határozza meg, hogyan kell szűrni a szövegmezőbe írt értéket. A szűrési
mód beállításához kattintson a Szűrési mód
alábbi szűrési módok közül választhat:

gombra a szűrőfeltétel megadása után. Az

Szűrési mód

Értelmezése és hatása

Egyenlő

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke pontosan egyezik a szűrési tothj, tothb, totc
feltételként megadott értékkel.

Nem egyenlő

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke eltér a szűrési feltételként tothj, tothb, totc
megadott értéktől.

Tartalmaz

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke tartalmazza a szűrési tothj, tothb, totc
feltételként megadott értéket (amibe az
egyenlőség is beleértendő).

Nem
tartalmaz

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke nem tartalmazza a szűrési tothj, tothb, totc
feltételként megadott értéket (ide tartoznak a
Nem egyenlő feltételnek megfelelő rekordok is).

Kezdete

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke a szűrési feltételként tothj, tothb, totc
megadott értékkel kezdődik.

Vége

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke a szűrési feltételként tothj, tothb, totc
megadott értékkel végződik.

Null

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az
adott mező értéke null.

Nem null

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az
adott mező értéke nem null.

Üres

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke üres.
tothj, tothb, totc

Nem üres

Azon rekordok megjelenítése, amelyekben az toth, jtoth, jtot, btoth,
adott mező értéke nem üres.
tothj, tothb, totc

(C) Kürt Zrt.
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■

Állapotalapú szűrők, amelyeknél csak azt kell megadni, hogy azokat a rekordokat szeretné-e
megjeleníteni, amelyekben az adott tulajdonság igaz (Igen), hamis (Nem), vagy pedig mindet
(Mind).

TOVÁBBI TUDNIVALÓK
■

A különböző szűrők ÉS kapcsolatban állnak egymással, azaz csak azon rekordok jelennek meg,
amelyek minden szűrőfeltételnek eleget tesznek.

■

Ha valamelyik oszlophoz szűrési feltételt állít be, a Szűrő törlése

gombbal törölheti:

23. ábra: Aktív szűrő törlési lehetőséggel

Vezérlő

Funkció

Felhasználónév

A felhasználók szűrése felhasználónév szerint. Kombinált szűrő.

Vezetéknév

A felhasználók szűrése a fiókban regisztrált vezetéknév szerint. Kombinált
szűrő.

Keresztnév

A felhasználók szűrése a fiókban regisztrált keresztnév szerint. Kombinált
szűrő.

Email

A felhasználók szűrése a fiókban regisztrált emailcím szerint. Kombinált
szűrő.

Aktív

A felhasználók szűrése fiókjuk engedélyezettségi állapota szerint.
Állapotalapú szűrő.

Törölt

A felhasználók szűrése fiókjuk töröltségi állapota szerint. Állapotalapú szűrő.

3.3.3. FELHASZNÁLÓLISTA
A felhasználók listája a szűrőfeltételeknek megfelelő felhasználókat tartalmazza, és lehetőséget ad az
egyes felhasználók kezelésére.

24. ábra: Felhasználók listája

A lista a fentebb ismertetett szűrőmechanizmusokkal szűkíthető, illetve szűrőkkel végezhető keresés
egyes rekordokra. Az oszlopok fejlécére kattintva a táblázat az adott oszlop szerint rendezhető növekvő
és csökkenő sorrendbe.

(C) Kürt Zrt.
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TÁBLÁZATOSZLOPOK
Oszlop
Művelet

Értelmezés
A gombra kattintva megnyílik az adott felhasználó kezelésére szolgáló
parancsok menüje. A menü elemei (ismertetésüket lásd a következő
szakaszban):

25. ábra: Felhasználói műveletek helyi menüje

Felhasználónév

A felhasználói fiók neve. Ezzel a fióknévvel lehet bejelentkezni a rendszerbe.

Vezetéknév

A felhasználó vezetékneve.

Keresztnév

A felhasználó keresztneve.

Email

A felhasználó emailcíme.

Aktív

A felhasználói fiók engedélyezettségi állapota. Az aktív (engedélyezett)
felhasználók sorában pipa jelenik meg.

Törölt

A felhasználói fiók töröltségi állapota. A törölt felhasználók sorában pipa
jelenik meg, a többieknél semmi.

3.3.4. FELHASZNÁLÓKKAL KAPCSOLATOS MŰVELET EK
A felhasználólista Művelet oszlopában található
műveletek érhetők el.

Művelet menüből az alábbi felhasználókezelési

Parancs

Értelmezés

Adatlap

A felhasználó adatlapjának megtekintése.
Lásd: 3.3.5 Felhasználók adatlapja.

Engedélyezés

A felhasználó engedélyezése. Csak engedélyezett felhasználók használhatják
a rendszert. A művelet csak letiltott felhasználók sorában engedélyezett.
A beépített SeConAdm felhasználó mindig engedélyezett.

Letiltás

A felhasználó letiltása. A művelet csak engedélyezett felhasználók sorában
engedélyezett.
A beépített SeConAdm felhasználó nem tiltható le.

(C) Kürt Zrt.

32/47

Felhasználói kézikönyv

Parancs

Értelmezés

Törlés

A felhasználói fiók törlése. A visszakereshetőség és az auditálhatóság
érdekében a fiók (és így például minden vele kapcsolatos releváns esemény)
megmarad a rendszerben, de többé nem lesz használható.
A beépített SeConAdm felhasználó nem törölhető.
A törlési művelet nem vonható vissza. Mivel a törlés logikai, azaz a
törölt felhasználók rekordjai megmaradnak, ezért törölt felhasználó
fióknevével újabb fiók a későbbiekben sem hozható létre.

3.3.5. FELHASZNÁLÓK ADATLAPJA
 Menüsáv > Felhasználók > Kijelölt felhasználó műveleti menüje > Adatlap
Minden felhasználóhoz tartozik egy adatlap, amelyen az adatai mellett a fiókkal (a felhasználó
rekordjával) kapcsolatos fontosabb események és információk is megtekinthetők.

26. ábra: Adminisztrátorok adatlapja

Az adatlapon az alábbi információk jelennek meg.
Tulajdonság

Értelmezés

Azonosító

A fiók egyedi numerikus azonosítja.

Felhasználónév

A felhasználói fiók neve. Ezzel a fióknévvel lehet bejelentkezni a rendszerbe.

Vezetéknév

A felhasználó vezetékneve.

(C) Kürt Zrt.
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Tulajdonság

Értelmezés

Keresztnév

A felhasználó keresztneve.

Email

A felhasználó emailcíme.

Telefon

A felhasználó telefonszáma.

Aktív

A felhasználói fiók engedélyezettségi állapota.

Létrehozás dátuma

A fiók sikeres regisztrálásának napja és időpontja. A beépített fiók esetén
üres az érték.

Létrehozta

A fiókot regisztráló felhasználó neve. A beépített fiók esetén üres az érték.

Törölt

A felhasználói fiók töröltségi állapota.

Törlés dátuma

A fiók törlésének napja és időpontja.

Törölte

A fiók törlését kezdeményező felhasználó felhasználóneve.

Jelszó lejárata

A jelszó lejáratának napja és időpontja.

Sikertelen belépési
kísérletek száma

Azon alkalmak száma, ahányszor sikertelenül próbáltak belépni a rendszerbe
a fiókkal.

Átmeneti kitiltás
lejárata

Amennyiben a fiók átmenetileg ki van tiltva, itt jelenik meg a kitiltás
lejáratának napja és időpontja.

Az adatok módosítására itt nincs lehetőség. A saját adatait – az emailcímet is beleértve –
azonban minden felhasználó módosíthatja a Saját profil oldalon (2.6.1. Saját profil oldal).

3.4. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
 Menüsáv > Beállítások
Ebből a menüből érhetők el a rendszer adminisztrátori beállításainak kezelésére szolgáló oldalak:
■
■

A Biztonsági mentés menüponton keresztül a Biztonsági mentések beállításai oldal (3.4.1.
Biztonsági mentések beállításai oldal)
A Log továbbítás menüponton keresztül a Log továbbítás beállításai oldal (3.4.2. Log
továbbítás beállításai oldal)
Ez a menüpont opcionális, nem minden változatban elérhető!

A beállítások módosításai a módosítások mentése után azonnal életbe lépnek.

(C) Kürt Zrt.
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3.4.1. BIZTONSÁGI MENTÉSEK BEÁLLÍTÁSAI OLDAL
 Menüsáv > Beállítások > Biztonsági mentés
A Biztonsági mentések beállításai oldalon állítható be, hogy a SeConical által készített belső mentések
elérhetőek legyenek-e hálózati megosztáson annak érdekében, hogy külső mentő rendszer le tudja
menteni azokat. Továbbá itt adható meg a hálózati eléréshez tartozó felhasználói név és jelszó.

27. ábra: Biztonsági mentési beállítások adminisztrátorok számára

Az oldalon elérhető funkciókat és mezőket az alábbi táblázat ismerteti.
Vezérlő

Funkció

Hálózati megosztás
állapota

Ez a kapcsoló szabályozza, hogy a SeConical által készített belső mentések
elérhetőek legyenek-e hálózati megosztáson. Letiltva állapotban nincsen
hálózati megosztás, így a mentéseket nem lehet külső mentő rendszerrel
lementeni. Elérhető állásában a többi mezőben megadott paraméter
alapján elérhető lesz a hálózati megosztás.

Mentési megosztás
helye

A biztonsági másolatokat tároló megosztott mappa elérési útja. Az elérési út
nem módosítható, és a benne szereplő IP-cím vagy más URL a SeConical
appliance URL-címe.
A Hálózati megosztás állapota kapcsoló Letiltva állapotában a Nem
elérhető felirat jelenik meg.

(C) Kürt Zrt.
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Vezérlő

Funkció

Mentési felhasználó
neve

A hálózati megosztás ezzel a felhasználóval érhető el.

Mentési felhasználó
jelszava

A mentési felhasználó jelszava.

Jelszó még egyszer

A mentési felhasználó jelszava még egyszer.

A mező csak a Hálózati megosztás állapota kapcsoló Elérhető
állapotában jelenik meg.

A mező csak a Hálózati megosztás állapota kapcsoló Elérhető
állapotában jelenik meg.

A mező csak a Hálózati megosztás állapota kapcsoló Elérhető
állapotában jelenik meg.
Mentés

(C) Kürt Zrt.

A beállítások mentése és alkalmazása.
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3.4.2. LOG TOVÁBBÍTÁS BEÁLLÍTÁSAI OLDAL (OPCIONÁLIS)
 Menüsáv > Beállítások > Log továbbítás
Ez a funkció opcionális, nem minden változat tartalmazza!
A Log továbbítás beállításai oldalon tekinthető és adható meg, hogy a rendszer továbbítsa-e, és hová
továbbítsa a nyers log adatokat. A logtovábbítás teszi lehetővé, hogy az adatokat más rendszerek,
például elemzőrendszerek is feldolgozhassák – ilyen esetben a logforrás és a SeConical láncba
szerveződnek, és a logtovábbítás szolgáltatás által a logforrásból nyert adatok a SeConical rendszeren
keresztül jutnak el a Megrendelő által meghatározott helyekre.

28. ábra: Logtovábbítási beállítások adminisztrátorok számára

Az oldalon elérhető funkciókat és mezőket az alábbi táblázat ismerteti.
Vezérlő

Funkció

Állapot

A logok továbbításának engedélyezése. A kapcsoló állásai:
■ Aktív: A rendszer a megadott IP-címből és portszámból összeállított
végpontra továbbítja a nyers logokat.
■ Inaktív: Nem engedélyezett a logtovábbítás.

IP

A logtovábbítási végpont IP-címe, a rendszer erre az IP-címre próbálja meg
elküldeni a kapott nyers adatokat.
A mező csak az Állapot kapcsoló Aktív állapotában jelenik meg.

(C) Kürt Zrt.
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Vezérlő

Funkció

Port

A logtovábbítási végpont portszáma. A portot meg kell nyitni a
fogadókörnyezet tűzfalain befelé irányú kommunikációra.
A mező csak az Állapot kapcsoló Aktív állapotában jelenik meg.

Mentés

A beállítások mentése és alkalmazása.

4. IT-BIZTONSÁGI FELELŐSI FUNKCIÓK
Az IT-biztonsági felelősök a felügyeleti modult alapvetően a különböző riportok megtekintésére
használhatják, ezen kívül lehetőségük van a beállítások és az IT-biztonsági felelős szerepkörű
felhasználók kezelésére. Az IT-biztonsági felelősök kezdőképernyőjén ennek megfelelően három
menüpont érhető el a menüsávon:
■
■
■

Riportok: Logelemzési riportok megtekintése és készítése (4.1. Riportok kezelése oldal).
Beállítások: A rendszer beállításainak megtekintése és módosítása (4.2. Beállítások oldal)
Felhasználók: Felhasználók megtekintése és kezelése (4.3. Felhasználók oldal)

Bejelentkezés után a Riportok menüparanccsal elérhető Riportok kezelése képernyő jelenik meg
alapértelmezés szerint.

(C) Kürt Zrt.
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4.1. RIPORTOK KEZELÉSE OLDAL
 Menüsáv > Riportok
Ezen az oldalon az eddig elkészült riportok listájának megtekintésére és szűrésére, illetve a riportfájlok
letöltésére van lehetőség. A riportlista szűrhető és lapozható. Az oldalon új ad-hoc riport előállítására
is lehetőség van az Új riport gombra kattintással. (Bővebben: 4.1.3 Új riport készítése)

29. ábra: A Riportok kezelése oldal

(C) Kürt Zrt.
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4.1.1. SZŰRŐK
A riportlista felett található szűrősávon van lehetőség a megjelenítendő riportok körének
meghatározására.

30. ábra: A riportok szűrősávja

Vezérlő

Funkció

Kezdődátum

A riportokban feldolgozott adatok körének szűrése az események
keletkezésének ideje szerint. A listában azok a riportok jelennek meg,
amelyek olyan adatokat (is) feldolgoznak, amelyek az itt kijelölt napon vagy
később keletkeztek.
A dátum az év, hónap és nap értékének kitöltésével is megadható, illetve a
dátumválasztó
gombra kattintva naptárból is kijelölhető.
A dátumválasztó panelen a bal oldalon lehet navigálni a hónapok között. Az
alábbi ábrán pirossal keretezett részre kattintva léphetünk az évválasztó
módba. A kékkel keretezett Mai nap linkre kattintva a mai napot jelölhetjük
ki.

31. ábra: Dátumválasztó panel

A dátumszűrő törléséhez törölni kell a mező tartalmát.
Végdátum

(C) Kürt Zrt.

A riportokban feldolgozott adatok körének szűrése az események
keletkezésének ideje szerint. A listában azok a riportok jelennek meg,
amelyek olyan adatokat (is) feldolgoznak, amelyek az itt kijelölt napon vagy
korábban keletkeztek.
A végdátum a kezdődátumhoz hasonló módon adható meg, és ugyanúgy
törölhető.
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Vezérlő

Funkció

Típus

A listázandó riportok típusának megadása.

Állapot

Találatok szűrése

(C) Kürt Zrt.

Mezőérték

Értelmezés

Minden

A többi feltételnek egyébként megfelelő összes riport
listázása.

Heti

Csak az automatikusan készülő heti riportok listázása.

Havi

Csak az automatikusan készülő havi riportok listázása.

Ad-hoc

Csak az eseti riportok listázása.

A listázandó riportok típusának megadása.
Mezőérték

Értelmezés

Minden

A többi feltételnek egyébként megfelelő összes riport
listázása.

Kész

Csak a sikeresen elkészült riportok listázása.

Folyamatban

Csak azon riportok listázása, amelyek elkészítése jelenleg
is zajlik.

Sikertelen

Csak azon riportok listázása, amelyeket a rendszernek
nem sikerült összeállítania.

A szűrőfeltételek alkalmazása.
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4.1.2. RIPORTLISTA
A riportok listája a szűrőfeltételeknek megfelelő riportokat tartalmazza, és lehetőséget ad a riportok,
illetve az alapjukat képező adatfájlok egyenkénti és csoportos letöltésére is.

32. ábra: Riportlista

A lista a – fentebb ismertetett (4.1.1 Szűrők) – szűrőmechanizmusokkal szűkíthető, illetve szűrőkkel
végezhető keresés egyes rekordokra. Az oszlopok fejlécére kattintva a táblázat az adott oszlop szerint
rendezhető növekvő és csökkenő sorrendbe.
Az alapértelmezés a létrehozás szerinti csökkenő sorrend.
TÁBLÁZATOSZLOPOK
Oszlop
Kijelölés

Értelmezés
Az adott riport kijelölése a csoportos letöltési művelethez.

Létrehozva

A riport elkészültének időbélyege.

Típus

A riport típusa:

Kezdődátum

(C) Kürt Zrt.

Típus

Értelmezés

Heti

Automatikusan készült heti riport.

Havi

Automatikusan készült havi riport.

Ad-hoc

Esetileg készült riport.

A riport által felölelt időszak kezdete. Az oszlopban csak egy dátum jelenik
meg, ugyanis az időszak mindig a nap kezdetével, 0 órával kezdődik.
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Oszlop

Értelmezés

Végdátum

A riportban feldolgozott időszak vége. Ad-hoc riportok esetén a riport
létrehozási dátuma és indításának ideje, más riportok esetén az időpont a
nap vége, illetve a következő nap eleje (0:00 óra).

Állapot

A riport állapota:

docx

Mezőérték

Értelmezés

Kész

A riport sikeresen elkészült.

Folyamatban

A riportok elkészítése jelenleg is zajlik.

Sikertelen

A riportot a rendszernek nem sikerült összeállítania.

A riport letöltése a Word DOCX formátumában. Egy-egy riport több nyelven
is elkészülhet. A kívánt riport letöltéséhez kattintson a megfelelő nyelvkód
feletti

Riport letöltése Word-formátumban ikonra.

Amennyiben több nyelven is elkészült a riport (4.2 Beállítások oldal),
akkor – az ikon alatti nyelv megjelölés alapján – a kívánt nyelven
lehet letölteni.
zip

A riport adatforrásának letöltése ZIP-fájlként. A ZIP fájlban a riport alapját
képző adatok CSV formátumban is megtalálhatók. A letöltéshez kattintson a
megfelelő riport sorában az

Törlés

Adatforrás letöltése ikonra.

Az ebben az oszlopban megjelenő
feleslegessé vált eseti riportok.

Riport törlése ikonnal törölhetők a

RIPORTFUNKCIÓK
A riportokon és a riportok listáján a következő táblázatban felsorolt műveletek végezhetők.
Vezérlő

Funkció

Kijelöltek letöltése

A kijelölt riportok DOCX -fájljainak letöltése ZIP-fájlban.

Új riport

Új ad-hoc riport készítése. Lásd: 4.1.3. Új riport készítése.

Riport törlése

Az adott riport törlése. Lásd: 4.1.4. Riport törlése.

Előző oldal

Ugrás a lista előző oldalára.

Első oldal

Ugrás a lista első oldalára.

Következő oldal

Ugrás a lista következő oldalára.

Utolsó oldal

Ugrás a lista utolsó oldalára.

(C) Kürt Zrt.
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4.1.3. ÚJ RIPORT KÉSZÍTÉSE
 Menüsáv > Riportok > Új riport
Új riportot a Riportok kezelése oldalon megjelenő riportlista jobb felső sarkában lévő Új riport
gombjával lehet készíteni.

Rögtön megjelenik az új riport bejegyzés, Folyamatban állapotjelzéssel és a gomb Folyamatban…
feliratúvá változik.

Az így előállított riportok ad-hoc típusúak lesznek, a bennük feldolgozott időszak kezdete a gomb
megnyomásának pillanatát megelőző hétfő 00:00 óra (azaz hétfőn készített riport esetén aznap 00:00
óra), az időszak vége pedig a gomb megnyomásának pillanata. (A riportkészítéshez így nem is kell
paramétereket megadni.)
A riport létrehozásának megkezdésekor a rekordja megjelenik a riportlistában (hacsak nincsenek
érvényben olyan szűrők, amelyek elrejtik), és mind a listában, mind a gombon nyomon következő a
riportgenerálás állapota. Amikor a folyamat véget ér, akkor Kész, vagy – ha a riportot nem sikerült
összeállítani – Sikertelen állapotba kerül és a gomb ismét lehetőséget ad Új riport készítésére.

4.1.4. RIPORT TÖRLÉSE
 Menüsáv > Riportok >

Riport törlése ikon

Az egyes riportok törölhetők a riportlista utolsó oszlopában lévő
törlés előtt a rendszer szándéka megerősítését kéri.

(C) Kürt Zrt.

Riport törlése ikonra kattintva. A
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4.2. BEÁLLÍTÁSOK OLDAL
 Menüsáv > Beállítások
Ezen az oldalon adhatók meg a IT-biztonsági felelősök által elérhető funkciókkal kapcsolatos
beállítások: a titkosítási jelszó és a riportok nyelve.

33. ábra: A Beállítások oldal

Vezérlő

Funkció

Titkosítási jelszó

Ebben a mezőben adható meg a riportfájlok titkosítására használt jelszó.
(2.3.1 Jelszóházirend)

Előzmények

A korábbi titkosítási jelszavak és a jelszóváltoztatási időpontok
megjelenítése. Lásd: 4.2.1. Előzmények panel

Riportok nyelve

Ebben a mezőben adható meg a riportok szövegezésének nyelve.
■ Új nyelv felvételéhez kattintson a mezőbe, és válasszon nyelvet a
legördülő listából.
■ Több nyelv is kiválasztható.
■ Ha egy nyelvre nincs szükség, kattintson a címkéjén található
Törlés gombra.
■ A választható nyelvek köre: magyar, angol.

(C) Kürt Zrt.
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Vezérlő

Funkció

Módosítás

A beállítások mentése.
A gomb csak akkor lesz aktív, ha valamelyik mező tartalma megváltozott.

4.2.1. ELŐZMÉNYEK PANEL
 Menüsáv > Beállítások > Előzmények
Ezen a panelen tekinthetők meg a korábbi titkosítási jelszavak, érvényességi időszakukkal együtt. A
korábbi jelszavakra a korábban letöltött fájlok megnyitásakor lehet szükség.

34. ábra: Előzmények panel a korábbi titkosítási jelszavakkal

A táblázat első oszlopában a jelszó érvénybe lépésének időpontja látható. A második oszlopban lévő
jelszavak megtekintéséhez az adott jelszó melletti
Megtekintés gomb fölé kell húzni az egeret. A
Bezár gombra kattintva a panel bezáródik, és a rendszer visszatér a Beállítások oldalra.

(C) Kürt Zrt.
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4.3. FELHASZNÁLÓK OLDAL
 Menüsáv > Felhasználók
Ezen az oldalon nyílik lehetőség az IT-biztonsági felelős szerepkörű felhasználók kezelésére.
Az IT-biztonsági felelősi felhasználók kezeléséhez IT-biztonsági felelősi fiókkal kell bejelentkezni
a Felügyeleti modulba.

35. ábra: Az IT-biztonsági felelősök kezelésére szolgáló Felhasználók oldal

Az oldal három fő részből épül fel:
■
■
■

Új felhasználó létrehozására szolgáló gomb, amely megnyitja az Új felhasználó panel-t.
Lásd: 3.3.1 Új felhasználó panel
A felhasználólista szűrői. Lásd: 3.3.2 Szűrők
A felhasználók listája a műveleti menüvel. Lásd: 3.3.3 Felhasználólista

Ezeken belül elérhető még:
■
■

A felhasználókkal kapcsolatos műveletek. Lásd: 3.3.4 Felhasználókkal kapcsolatos műveletek
A felhasználók adatlapja Lásd: 3.3.5 Felhasználók adatlapja
A SeConical rendszerben van egy beépített IT-biztonsági felelős típusú fiók, amelynek neve
SeConSO. Ez a fiók nem tiltható le és nem törölhető.
Az saját adatok módosítására itt nincs lehetőség. A saját adatait – az emailcímet is beleértve –
azonban minden felhasználó módosíthatja a Saját profil oldalon (2.6.1. Saját profil oldal).

(C) Kürt Zrt.
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