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1 Sammanfattning 
Panda Cloud System management(PCSM) är ett molnbaserat system för att övervaka, inventera och 

hantera datorer, servrar och nätverk. Stjärna Fyrkant startade sin IT-avdelning i augusti 2014 där de 

har hand om Stjärna Fyrkants datorer och nätverk men också andras företags som IT-konsulter. De 

har valt att använda sig av PCSM för att ta hand om och ha koll på dessa nätverk. 

Projektet startades då de på Stjärna Fyrkant har gått igenom grunderna i systemet och vill nu ha en 

fördjupning i det. De har valt fyra områden där det vill ha en fördjupning i och dessa är övervakning 

av datorer och servrar, SNMP för övervakning av annan utrustning, automatiska processer som 

exempelvis att uppdatera program och Windows automatiskt. Samt att de vill ha en fördjupning i 

Mobile Management (MDM) för att kunna hantera och övervaka Iphones. 

Det tilldelades inloggnings uppgifter mot PCSM, två datorer och en Iphone för att testa PCSM och 

dess funktioner mot vad Stjärna Fyrkant vill åstadkomma. För övervakare går rapporten igenom om 

vilka som finns att använda sig av och vilka som tilldelas till servrar och klienter. Sedan för hur man 

övervakar övrig utrustning via SNMP och hur detta tillämpades mot den utrustning som Stjärna 

Fyrkant har, som exempelvis skrivare. Dock fungerade detta inte på all utrustning. 

För att underhålla datorer tittades det på hur man ställer in för att uppdatera viktiga program som 

exempelvis Java och .NET. Dessutom undersöks det för hur man uppdaterar Windows och tar bort 

onödiga filer. 

För MDM undersöktes det vilka funktioner som finns som sedan testades mot en iPhone. Dessa 

funktioner fungerade förvånansvärt snabbt då det tog bara några sekunder för dem att gälla. Det 

skulle sedan skapas ett produktblad mot företag för dessa funktioner men detta tilldelades till någon 

annan med mer kundskap om att designa sådana.  
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2 Abstract 
Panda Cloud Systems Management (PCSM) is a cloud-based system for monitoring, inventorying and 
managing computers, servers and networks. Stjarna Fyrkant started its IT-department in August 2014 
where they manage for Stjarna Fyrkants computers and networks but also other companies as IT 
consultants. They have chosen to use PCSM to manage and to monitor these networks. 
 
The project was started because Stjarna Fyrkant wants a better insight of the system as they have 
gone through with the basics of it. They have chosen four areas where they wants to know more 
about and these are monitoring of computers and servers, SNMP for monitoring other equipment, 
automated processes such as updating programs and Windows automatically and for Mobile 
Management (MDM) to manage and monitor iPhones. 
 
To make this happen I was given login information to PCSM, two computers and an iPhone to test 
PCSM and its other functionalities for what Stjarna Fyrkant want to accomplish. For monitors the 
report will go through about which monitor that exists in the store and in PCSM and later assign 
these to two groups for monitoring the servers and clients. Then how to monitor other devices via 
SNMP and how this was applied to the devices that Stjarna Fyrkant has, such as printers. However, 
this didn’t work for all devices. 
 
For maintenance of computers the report analyzes how to keep important updates for programs like 
Java and .NET but also for Windows. Additionally it was looked into how to remove unnecessary files 
found on the computers, such as the temporary files. 
 
For MDM the report looks in to which functionalities that exists and these were later tested for an 
iPhone. These functions worked surprisingly fast when it took only a few seconds for them to apply. 
There were plans to create a product sheet for companies of these features, but this was handed to 
someone else with more knowledge for design such towards companies. 
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4 Inledning 
Stjärna Fyrkant Umeå startade upp en IT-avdelning i augusti 2014. Denna IT-avdelning har både hand 

om Stjärna Fyrkants datorer och nätverk men är också IT-konsulter mot andra företag. För att hålla 

koll på dels deras nätverk och datorer men också andra företags nätverk och datorer har det valt att 

använda sig av ett system som heter Panda Cloud System Management(PCSM). PCSM är en 

molnbaserad lösning som fokuserar inom fem områden nämligen inventering, övervakning, 

hantering, support och rapporter. Med detta system tror de på Stjärna Fyrkant att de ska kunna hålla 

en hög standard med underhåll och övervakning av de nätverk och datorer som de har hand om samt 

att kunna göra detta mer centraliserat och ge ett bra pris till deras kunder. 

De på Stjärna Fyrkant har gått igenom grunderna för systemet och nu med detta projekt ska det ske 

en fördjupning av systemet mot vad Stjärna Fyrkant vill åstadkomma.  

4.1 Syfte 
Syftet med projektet är att gå igenom PCSM och titta på dess funktioner, konfigurera PCSM för de 

funktioner som Stjärna Fyrkant vill ha samt att göra manualer för hur man ställer in dessa funktioner. 

5 Vad vill Stjärna Fyrkant få ut av projektet? 
Stjärna Fyrkant vill fördjupa sig inom fyra områden, monitorer för övervakning av datorer och 

servrar, SNMP för övervakning av övrig utrustning, automatiska processer för att underhålla datorer 

och mobile management(MDM) i inriktning mot iPhones. 

5.1 Monitors 

Det ska skapas övervakare för viktiga funktioner. Exempelvis, hårddiskfel varning, lågt diskutrymme, 
CPU användning osv. 
 

Krav 1 Gå igenom de monitorer som finns, både inbyggda 
och de i deras shop(Comstore). Utred vilka som 
behövs och varför. 

Prioritet 1 

Krav 2 Ange vilka monitorer som ska vara för klienter och 
servrar av de som finns 

Prioritet 2 

Krav 3 Konfigurera monitorerna så att om de triggas ska det 
skickas ett mail om varningen till administratörer. 

Prioritet 1  

 

5.2 SNMP 
Krav 4 Konfigurera och ställ in SNMP så att det fungerar 

mot PCSM 
Prioritet 1 

Krav 5 SNMP funktionen ska aktiveras mot utrustningen 
internt i huset, så som skrivare och brandväggar. 

Prioritet 3 

Krav 6 Skapa en manual hur man ställer in SNMP mot 
utrustning med PCSM 

Prioritet 1  
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5.3 Automatiska processer 
Krav 7 Ställa in så att Windows Uppdaterar automatiskt Prioritet 1 

Krav 8 Ställ in så att viktiga program automatiskt 
uppdateras  

Prioritet 2 

Krav 9 Ställ in så att onödiga filer tas bort från klientdatorer 
automatiskt 

Prioritet 1  

 

5.4 MDM – Mobile Management 
Konfigurera och ställ in MDM för PCSM. Testa dess funktioner mot en iPhone, skapa en manual på 
hur det fungerar. Skapa ett produktblad för MDM för iPhone. 

Krav 10 Konfigurera MDM mot PCSM så att det kan 
användas 

Prioritet 1 

Krav 11 Gå igenom MDMs funktioner och testa dessa mot en 
iPhone 

Prioritet 1 

Krav 12 Skapa en manual för hur man ställer in en 
mobiltelefon mot PCSM 

Prioritet 1  

Krav 13 Skapa ett produktblad för MDM för iPhone Prioritet 2 

5.5 Begränsningar 
Jag ska gå igenom PCSM och dess funktioner. De funktioner som jag kommer gå igenom är 
monitorer/övervakare, automatiska processer, SNMP och MDM. För monitorer och automatiska 
processer ska jag gå igenom vilka som finns inom PCSM, sätta upp dessa mot klienter och servrar.  

 
För SNMP ska jag konfigurera detta mot PCSM och mot utrustning i huset. Jag behöver inte gå 
igenom MIBarna helt utan bara för några funktioner som är vettiga, ex om ett interface är nere eller 
toner level på en skrivare. Samt att jag bara behöver MIBarna för utrustningen i huset och inte annan 
utrustning. 
MDM ska jag testa funktionerna som finns mot en iPhone, en androidtelefon behövs alltså inte. 
Det ska skapas manualer och beskrivningar för funktionerna så att det ska lätt kunna återskapas 
och/eller se vilka funktioner som körs och varför. 
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6 Vad är Panda Cloud System Management? 
Panda Cloud System Management är en molnbaserad lösning för att övervaka, underhålla och 

supporta datorer och nätverk. Det är en centraliserad lösning vilket gör det lättare att hålla koll på 

alla datorer och nätverk oavsett var man är.  

6.1 Hur Fungerar Panda Cloud System Management? 
 

PCSM är som sagt en molnbaserad lösning vilket gör att man kan hålla koll på datorer och nätverk 

oavsett var man är och oavsett vilken tid på dygnet. 

PCSM fungerar så att en agent blir installerad på en server eller dator som håller kontakt med 

systemet i molnet. PCSM begär information från agenten eller skickar ett jobb till agenten som enligt 

dess uppgift utför det. Detta kan vara allt ifrån att se vilka program som är installerade på en dator 

till att säga åt datorn att tömma papperskorgen. 

 

6.2 Vilka är huvudfunktionerna i PCSM? 
 

Man kan göra mycket med PCSM, detta kan man dela in i flera olika delar: Inventering, övervakning, 

hantering, support, rapporter. 

 Inventering – Hålla koll på vilken utrustning på som finns på nätverket, vilken hårdvara och 

mjukvara som finns i datorer. 

 

 Övervakning – Hålla koll på prestandan av hårdvaran, har något gott fel vid en backup, är 

antivirus skyddet igång osv. Detta går att ställa in så att en varning skickas via mail till IT-

ansvarige då detta har triggats. 

 Hantering – Automatiskt uppdatera program, Windows, installera program, köra scripts och 

annat. Detta kan schemaläggas så att det sker under vissa tider i veckan. 

 

 Support – Kunna direkt supporta användarna utan att fysiskt vara där, detta kan ske via 

fjärrstyrning. Dessutom kan användarna av datorerna skicka tickets och frågor till 

administratörer via agenten. 

 

 Rapporter – Vad har hänt den senaste veckan eller månaden, exempel vilka program har 

installerats, har de automatiska processerna fungerat som de ska. 

6.3 PCSM delar 
Här kommer det att gå igenom PCSM olika delar. 

 

Figur 1 
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 System - System är den del där alla profiler blir sammanfattade på en plats. Man kan se vilka 

enheter som saknar viktiga uppdateringar för Windows, vilka som har antivirus, vilka 

monitors som har triggats etc. 

Både system och profiles är uppdelade i sju flikar. 

 

Figur 2 

- Summary - I denna flik summerar det viktigaste på en sida för att få en bra överblick på vad 

som är uppdaterat, på eller av osv.  

 

- Devices - Här kan man se alla enheter som det finns en agent på. Varje enhet kan man gå in 

på för att få ut mer information om den enheten. 

 

- Audit - Audit fungerar inte i system men den gör det i profiles, där kan man se alla enheter 

som är på samma nätverk som en agent kan få kontakt med. Exempelvis kan vi se skrivare, 

router, brandväggar switchar, datorer osv. Man kan också se vilken mjukvara och licenser 

som finns i hela profilen. Vill man veta på en specifik enhet måste man gå in på den enheten. 

 

- Manage - En egen flik för att se vilka Windows uppdateringar som är installerade och vilka 

som kan bli installerade på Windows enheter. 

 

- Monitor - Se vilka monitors som har triggats och vilka som är igång på profilen eller systemet. 

 

- Support - Se om någon har skickat en ticket, om de är lösta samt annan support. 

 

- Report - Här kan man ladda hem rapporter från enheter för att se vad som har ändrads eller 

installerats osv.  

 Profiles - Alla enheter kan bli tilldelade till olika profiler och på detta vis kan man lägga alla 

enheter hos ett företag på en profil för att få det mer organiserat. Som det skrevs tidigare 

har profiles också de sju flikarna men med mer information och bara information för profilen. 

 

 Components - Se vilka applikationer, scripts, monitorer och annat som har blivit köpta från 

Comstore. Man kan också lägga till egna applikationer och scripts. 

 

 Comstore - I comstore finns det applikationer, scripts, monitorer och annat. Dessa kan man 

köpa även om alla komponenter är gratis.  

 

 Scheduled jobs - Se vilka jobb som är schemalagda både när och vad de gör. 

 

 Scheduled reports - Se vilka rapporter som är schemalagda. 
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 Policies – Här kan man sätta policys för antingen system eller profiler, med policys kan man 

styra hur bland annat vilka monitors som körs. 

 

6.4 SNMP 
Då PCSM kan användas för att övervaka enheter på ett nätverk tack vare den agent som installeras 

på dessa enheter. En agent kan dock inte bli installerad på alla enheter exempelvis brandväggar, 

skrivare och routrar. För dessa enheter måste man använda sig av SNMP. Vad är då SNMP? 

6.4.1 SNMP 

SNMP står för Simple Network Management Protocol och består av tre komponenter, en enhet, en 

agent och en övervakare. En enhet är exempelvis en router, skrivare eller en dator. En agent är en 

mjukvara som finns i en enhet och denna agent tar emot och skickar information från/till enheten 

till/från övervakaren. Övervakaren är exempelvis ett program som kan begära information från 

agenten för att se till att allt fungerar inom ett nätverk. 

6.4.1.1 MIB 

 

MIB står för Management Information Base och den samlar på sig information och sorterar upp detta 

till en organiserad form och sparar dessa i så kallade OID. Man kan säga att det är en enhets databas.  

6.4.1.2 OID  

 

En MIB består av en massa Object Identifiers(OID) som lagrar specifik information inom enheten. Det 

är allt ifrån är ett interface upp/nere, hur mycket minne som finns, har ett papper fastnat i en 

skrivare etc. OIDs används av SNMP för att hitta information. 
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7 Metod 
För att uppfylla kraven har jag blivit tilldelad två datorer som ska användas för att testa PCSM och 

dess funktioner mot dessa. 

7.1 Monitors 
 

Det undersöktes vilka monitors som finns, både det som är inbyggt i PCSM och i PCSM Comstore. Det 

undersöktes vilka monitors som verkade användbara och mindre användbara, för att få fram en lista 

av dessa och dela in de i två grupper, en för klienter och en för servrar.  

Sedan bestämdes vilka inställningar som varje monitor ska ha för respektive grupp. 

7.2 SNMP 
Här undersöktes det hur man ställer in SNMP mot PCSM och mot utrustningen hos Stjärna Fyrkant 

som skrivare och brandväggen. Detta gjordes genom att följa de beskrivningar som Panda har gjort 

för hur man ställer in det mot utrustning. Det började med att det togs reda på vilken utrustning som 

Stjärna Fyrkant använder.  

Detta pga. det sättet som PCSM hanterar SNMP är man tvungen att veta om vilken MIB som används 

för den utrustning och i MIBen veta vilken OID som krävs för att kunna övervaka specifika delar i 

utrustningen. Exempel om vi vill det finns papper i en skrivare.  

Då det var gjort testades detta mot utrustningen hos Stjärna Fyrkant. Detta dokumenterades om hur 

det gjordes och från detta skapades en manual med steg för att åstadkomma detta mot utrustning 

som använder SNMP. 
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7.3 Automatiska processer 
Denna del består av tre delar, installera och uppdatera användbara program, Windows Update och 

rensning av onödiga filer. För alla tre delar testades detta mot testdatorerna samt att det planerades 

på när var och en ska kunna köras. 

7.3.1 Användbara program 

För att få veta vilka program som ska uppdateras fråsadasdasd undersöktes vilka program som 

företagen vill att Stjärna Fyrkant ska ha installerade och uppdaterade. För att sedan undersöka om 

dessa kan installeras på ett smidigt sätt och införskaffa dessa via PCSMs Comstore eller från något 

annat håll.  

7.3.2 Windows Update 

För Windows Update undersöktes vilka inställningar som finns och göra en lista för dem. Sedan 

planerades det om vilka inställningar som är bättre att använda sig av och vilka som krävs för att 

kunna få datorer uppdaterade på ett smidigt sätt. 

7.3.3 Rensa skräp 

Här undersöktes det om vad som ska tas bort med rensning av skräpfiler, kan detta göras på ett 

smidigt sett med ett program eller måste detta ske med hjälp av skripts.  

7.4 MDM – Mobile management 
Här undersöktes det hur man ställer in MDM mobile management mot PCSM, på samma sätt som för 

SNMP följdes det en beskrivning på hur man gör för att sedan testa detta. Detta dokumenterades 

och skapade en manual om hur man ställer in dels för ett certifikat som måste skaffas med jämna 

mellanrum och dels hur det installeras på en iPhone. 

Sedan listades det upp vilka funktioner som finns och kan användas mot en iPhone. Detta ska sedan 

användas för att göra ett produktblad som ska vara inriktat mot företag. 
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8 Resultat 

8.1 Monitors 

8.1.1 Vilka monitors finns i Comstore? 

Det finns totalt 24 stycken monitors i comstore av dessa var fem stycken intressanta. De resterande 

gör antingen samma sak som en av de fem eller är en kopia av de som redan finns inbyggda i PCSM. 

De fem monitorerna som var intressanta är: 

 Hard drive predicted failure monitor  

Denna monitor kör ett S.M.A.R.T test varje x minuter eller timmar för att se i vilket skick en hårddisk 

är i. Detta är Windows inbyggda test som kan köras via wmic i kommandotolken. Detta test är inte 

det mest optimala testet mot en hårddisk då den kan säga att en hårddisk är helt OK även om vissa 

delar av hårddisken är korrupta. Det hade varit bättre med ett test/monitor av exempelvis 

CrystalDiskInfo som är ett bra program för att se i vilket skick en hårddisk är i. Men det är bättre än 

inget alls.  

 Stopped autostart services monitor 

Denna monitor kontrollerar om något program har stoppats under uppstart av en Windows enhet. 

Detta är bra om man vill kontrollera att vissa program som ska startas upp då Windows startar. 

 Windows server backup monitor 

Denna övervakar backupper på en Windows server. Det den gör är att kolla om en backup har skett 

och om det har blivit något fel under backup processen. Man kan ställa in att den ska kolla det varje 

dag och hur ofta(per timme) den ska kolla detta. Det funkar dock bara mot Windows servrar. 

 Harddrive disk usage(MAC och Linux) 

Denna monitor kollar hur många % av en hårddisks utrymme som är använt eller antalet GB som är 

kvar på en hårddisks. Det finns redan en inbyggd version av detta för Windows datorer/servrar. 

Denna användes inte då Stjärna Fyrkant och deras kunder använder bara Windows enheter. 

Det fanns också en monitor för Time Machine som är en säkerhetskopiering för MAC som skulle 

kunna läggas till här också. 

8.1.2 Inbyggd 

Det finns ett antal inbyggda monitorer i PCSM och dessa är: 

 CPU 

Varnar om processorn har använt x% av sin processorkraft i x antal minuter. Exempel om en CPU har 

använt 50% av sin fulla kapacitet i 5 minuter skickas en varning om detta till PCSM. 

 Minne 

Samma som för CPU men för RAM-minnet. 
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 Harddrive disk usage(Win) 

Samma som hårddisk övervakningen för MAC och Linux som nämndes tidigare. Den kollar hur mycket 

av hårddiskens utrymme som är kvar antingen i % eller GB. 

 Event monitor 

Kollar i en eventlog om ett event har skett från ett specifikt program. Detta kan vara svårt att ställa in 

då man måste veta vilken kod och typ som det specifika eventet har. Funkar bara för Windows. 

 Files/folder size monitor 

Varnar då en map eller en fil i en map har en storlek över x antal MB eller GB. 

 Security center monitor 

Denna monitor varnar om brandväggen, Anti-spyware eller Anti-virus program har blivit avstängda. 

 Online status monitor 

Varnar om en enhet har varit online eller offline i x antal minute. 

 Process och service monitor 

Dessa två är väldigt snarlika och har samma funktion, de varnar om ett program har startat/stoppats 

eller har inte startats. 

 Software monitor 

Varnar om ett program är installerat, avinstallerat eller om den har bytt version ex. om Java har 

uppdaterats. 

Vilka av dessa är användbara och vilka ska köras mot klienter respektive servrar? 

Då Stjärna Fyrkants kunder använder i princip bara Windows datorer/servrar. Används några av de 

monitorer inte, exempel för hårddisk på en MAC och Linux. 

8.1.3 Klienter 

Där har valet blivit att övervaka hårdvaran. För CPUn har det valts att varna om den använder 95 % i 

mer än 10 minuter och samma sak för RAM minnet. För hårddiskarna sker också här en varning om 

95 % av utrymmet är använt här i 1 min. Harddrive failure prediction används också och den är 

inställd på att köra ett S.M.A.R.T test varje timme. 

För mjukvaran kommer security center monitorn att användas, detta för att se till att brandväggarna, 

anti-virus program och anti-spyware är igång för att skydda datorerna. 

Det finns andra monitors som kan vara bra att använda men dessa är mer beroende av kundens 

behov. 
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Figur 3 

 

8.1.4 Servrar 

För servrar kommer samma monitorer att användas men med ytterligare två stycken. En av dessa är 

det online monitorn för att varna om en server är offline i mer än 10 minuter. Den andra är Windows 

backup server monitor. Denna för att se till att en backup har gått igenom och har gjorts dagen efter 

en backup. 

 

Figur 4 

För både server och klienter skickas det ett mail till en gemensam mail för administratörerna på 

Stjärna Fyrkant vilket ställs in vid varje monitor förutom auto-start service monitor då den kan triggas 

ganska ofta men det är bra att veta vilka program som stoppas.

 

Figur 5 
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8.2 SNMP 
SNMP är indelat i två delar, en del är hur man ställer in så att en skrivare blir övervakad, dock med 

begränsad information. 

Den andra delen är lite mer avancerad och man kan få ut betydligt mer information om enheten. 

8.2.1 Skrivare – basic 

Att ställa in detta mot en skrivare är enkelt men informationen är begränsad. Det går bara att få ut 

hur mycket färg det är kvar i varje färgpatron i skrivaren i procent. Detta går att ställa in så att den 

varna vid en specifik procent, exempelvis då det är 20 % kvar. 

 

Figur 6 

Det kanske inte behövs mycket mer än detta men vill man veta mer måste vi använda det andra mer 

avancerade sättet.   

För att lägga till en skrivare på det lättare sättet börjar man med att kolla vad skrivaren är för modell 

och vilket IP den har. Gå sedan till den profil som skrivaren ska övervakas på och sedan till audit för 

att upptäcka enheter i nätverket. 

 

Figur 7 

Där använder man den sökfunktion som finns och söker då efter skrivaren.  Sedan klickar man på 

skrivarikonen till vänster om den och nu kommer det upp en ruta där man klickar på manage printer 

och nu är skrivaren tillagd som en enhet i PCSM. 

 

Figur 8 

En nackdel med denna metod är att skrivaren som läggs till tar upp en licens vilket gör att licenserna 

kan ta slut och man måste köpa fler licenser hos Panda.  

För en mer detaljerad beskrivning se manualen i Bilaga 1. 
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8.2.2 SNMP – avancerad 

Detta sätt är mer avancerat än den första men man kan få ut mer information om enheten men 

samtidigt kräver detta också mer jobb.  

Innan man börjar måste man veta vad som ska övervakas. Då detta är bestämt och man vet vilken 

enhetsmodell det är och då söka rätt på vilken MIB som enheten använder. 

Detta kan fås ut genom att söka på enhetens produktnamn att skriva MIB på google, MIBs kan också 

hitta via företagens hemsidor oftast i deras developer sektion eller i medföljande produktblad.  

Det kan också hittas via [6]oidviews databas och söka per företag och på så vis hitta MIB:en och 

ladda hem den och öppna den i en MIB browser ex. mibble[5].  

Om det blir error då MIBen öppnas i mibble kan man testa öppna den i Notepad. I Notepad kan det 

vara lite rörigt att hitta rätt del i MIBen men det går. Nu måste man söka efter den OID som stämmer 

överens med det vi vill övervaka. 

Innan man börjar med att arbeta mot PCSM för övervakning mot enheter måste vi se till att dessa 

enheter använder sig av SNMP. Detta skiljer sig mellan olika företags enheter om hur man gör detta, 

men det finns i manualen för enheten hur man gör. Då detta är gjort kan vi börja med PCSM.  

Man börjar med att gå till den profil(företag) där enheten finns. Gå till devices för profilen, där ska 

man utse en SNMP-monitor dvs. en övervakare. Detta är bäst för en enhet som är igång hela tiden 

exempelvis en server.  Detta gör man genom att markera enheten och sedan klicka på SNMP-monitor 

ikonen.  

 

Figur 9 

Då detta är gjort loggar vi in på agenten på datorn som vi kan hitta i aktivitetsfältet. Vi söker sedan 

efter vår SNMP-monitor i sökfältet till vänster och sedan väljer vi den. 

Vi klickar sedan på SNMP-monitor ikonen och vi får upp en ny ruta till höger som består av tre fält. 

Det översta fältet är där alla enheter som övervakas befinner sig i. Nere till vänster är för nya enheter 

och till höger finns vad som övervakas på enheten. 

För att lägga till en enhet klickar vi på add a device och sedan fyller vi i rutan nere till vänster. Först 

har vi namnet på enheten, exempel Cisco router 1. Sedan har vi IP-adressen till enheten, SNMP-

version vilket inte går att ändra på. Sedan community namnet, är oftast public eller private för 

enheter som skrivare men är oftast inställt till något annat för brandväggar, routers och switchar för 

att ha bättre skydd för dessa enheter. Sedan sparar vi och har en enhet i det övre fönstret.  

Vi klickar på den för att markera den och sedan går vi till det nedre högra fönstret för att lägga till en 

övervakning. Vi klickar på add och vi får upp ett fönster där vi ska fylla i OID för det vi vill övervaka, en 
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beskrivning på vad det vi övervakar. Sedan har vi en larm regel där vi först skriver in en beskrivning 

på vad som har hänt då den triggas. Sedan väljer vi operatör och ett värde för triggern. Operatorn 

som väljs beror på hur MIBen ser ut. Man klickar på spara och sedan får vi veta om inställningarna är 

rätt genom att klicka på refresh och man kan nu se att man har fått kontakt med den. 

8.2.3 Utrustningen hos Stjärna Fyrkant 

Brandväggen som Stjärna Fyrkant har är en D-link dsr 1000 och den hade en väldigt begränsad MIB 

vilket gör att man i princip bara kan undersöka om ett interface är uppe eller nere. Samt om vilken 

hastighet som är inställd på den. 

 

Figur 10 

För skrivare var tanken att det skulle göras den enklare versionen på dessa då de är i samma hus som 

IT. Dock tar detta upp en licens för Stjärna Fyrkant mot Panda och det blev att den mer avancerade 

versionen fick tillämpas istället. Stjärna Fyrkant har tre skrivare från HP och en skrivare från Canon. 

Då skrivarna från HP använder samma sorts MIB blev det enkelt att konfigurera det. 

 

Figur 11 

Det uppstod ett problem med skrivaren från Canon då det blev svårt att få tag på dess MIB. 

Sedan visade det sig att all utrutning inte gick att få till med SNMP. Nämligen en accesspunkts 

kontroller för deras Wi-Fi fungerar lite annorlunda. Den fungerar så att den skickar ett SNMP paket 

till en SNMP-övervakare om att något har skett medan PCSM fungerar så att den skickar för att få 

svar.  Dessutom gick det inte att få kontakt med den via SNMP, detta undersöktes genom ett 

program som heter SNMP-tester. Det är ett program som man kan testa att få kontakt med en enhet 

via SNMP samt testa olika OIDs. Detta program användes för att testa kontakten för alla SNMP-

enheter i huset och det gick för alla enheter förutom just AP-kontrollern, även med rätt inställningar 

för SNMP.  

Slutresultatet finns nedan i figur 11. 

 

Figur 12  
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Då dessa triggas ser det ut som följande i fliken monitor. 

 

Figur 13 

8.3 Automatiska processer 

8.3.1 Installation och uppdatering av program 

I PCSM kan man skicka installationsfiler och uppdateringar av program till målenheter och sedan köra 

dessa via skript som då installerar dessa. Detta kan göras smidigt med en applikation som heter 

Ninite som man kan hitta på ninite.com.  

8.3.1.1 Ninite 

Denna applikation är väldigt smidig då man kan välja mellan många olika program, exempelvis har vi 

chrome, java, silverlight, Acrobat Reader, malwarebytes och många fler. Till en början valdes 

programmen: Chrome, Firefox, Java 8, .NET 4.5.2, 7-zip och Acrobat reader. 

Detta var de jag själv trodde skulle vara användbara för företag. Men efter en diskussion med en 

anställd på Stjärna Fyrkant bestämdes det för dessa program: Java, .NET 4.5.2, Silverlight och Adobe 

Reader. 

 

Figur 14 

Java, .NET och Silverlight är program som företag frågar om att bli installerade och uppdaterade av 

Stjärna Fyrkant. Adobe Reader och valdes då några företag måste använda dessa för att titta på 

viktiga filer.  

Det som är bra med Ninite är att det bara är en installationsfil för alla program. Detta är en exe-fil 

som går att kör via skript på PCSM och för att uppdatera programmen kör man bara exe-filen igen 

och programmen uppdateras automatiskt. 
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Figur 15 

Det bestämdes att köra denna fil en gång i veckan, man skulle kunna köra den på ett annat sätt vilket 

är att skapa en policy för just detta. Med en policy kan exe-filen köras varje gång en enhet är online 

mer än en timme. Detta har dock en nackdel då den inte körs om en enhet som ex. en server som är 

igång hela tiden. 

8.3.2 Windows update 

Det finns två sätt att göra detta på, ett är en applikation som heter patch management och den 

andra är en policy som är för Windows update.  

8.3.2.1 Patch management 

I patch management lägger man till ett target dvs. en profil grupp som går att skapa inom en profil 

för att dela upp exempelvis servrar och klient datorer. 

Sedan finns det alternativ av vilken dag och tidpunkt detta ska ske på samt hur lång tid det får ta. Då 

detta kräver en reboot för att få Windows uppdaterat kan man antingen kräva en omstart eller att 

servern/klienten stängs av efter uppdateringarna är klara. 

Sedan finns det en del där det bestäms vilka patcher som installeras. 

 

Figur 16 exempel på patch management policyn 
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8.3.2.2 Windows Update 

Samma som för Patch management lägger man till ett target först. Sedan kommer det alternativ på 

hur patcherna går till. Först vad som installeras exempel rekommenderade uppdateringar. Sedan när 

detta ska ske och hur omstart ska ske, exempel om det inte ska ske om en användare är inloggad 

eller om det ska ske efter en viss tid. 

Som vi kan se fungerar de snarlikt då båda har ett target, sedan bestämma vilka patcher som den ska 

ladda hem, exempelvis bara de rekommenderade uppdateringarna. Installera dessa men att inte 

köra en omstart eller att den kommer köra en omstart oavsett om användaren vill det eller inte.  

Som det är tänkt kommer detta ske på tider som arbete inte sker exempelvis kan uppdatering av 

Windows rekommenderade uppdateringar ske på lördagar med en omstart då ingen är där. Detta för 

att inte avbryta kundernas anställda under arbetstid. Detta är lite olika mellan företag så detta 

bestäms individuellt. 

Det alternativ som valdes var Windows Update policyn, detta för att det är lättare att följa på vad 

som installeras än vad patch management gör.  

 

Figur 17 Slutliga konfigurationen för att uppdatera Windows klienter 

8.3.3 Rensning av skräp 

Tanken var första att använda ett program som heter CCleaner för att ta bort onödiga filer. Det gick 

bra att få PCSM att installera och avinstallera programmet men inte att köra det. Det fungerade 

lustigt nog att köra programmet via ett skript om skriptet kördes direkt på datorn men inte via PCSM. 

Sedan testades även ett program som heter Malwarebytes men samma problem uppstod. Då 

beslutades det att använda skripts för att ta bort några av dessa filer. Ett av dessa skripts kommer 

från Comstore som tar bort internet cache dvs. temporära internet filer av alla de olika webbläsare 

som finns. Sedan kommer det köras två skript som är tillagda. Det första tar bort användarnas 

temporära filer[1] och det andra tar bort systemets temporära filer[2]. Se båda skripten i Bilaga 4 för 

skriptet för användarna och Bilaga 5 för skriptet för systemet (Dessa skripts har jag inte själv skrivit 

utan bara modifierat ett av dem). 
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Figur 18 

Det tillkom några diskussioner och tester inom detta område. Dels var tal om att köra ett skript som 

tömmer papperskorgen men efter diskussion med handledare på Stjärna Fyrkant kommer detta inte 

att köras. Dels för om en användare råkar lägga filer där som inte ska tas bort kan dessa inte 

återställas, så vida det inte har tagits en backup på filen av en server innan detta skedde. 

Sedan var det en diskussion om att köra defragmentering av hårddiskar men då de nyare versionerna 

av Windows (7 och 8) gör det schemalagt en gång i veckan bestämdes det att en defragmentering 

inte kommer att köras. 

Dessutom var det en kort diskussion om Pandas egna program, Panda Cloud disinfection tool som 

finns i PCSMs comstore. Detta valdes också bort då programmet är för kraftfullt dvs. den tar bort filer 

om de är infekterade med något virus eller malware även om det är en fil som behövs av Windows 

för att fungera som det ska. Detta har nämligen hänt för de på Stjärna Fyrkant fast då var det en 

Windows server och det krävdes en ominstallation av servern. 

I slutet av projektet testades ett annat skript som var för att ändra visual effects på en Windows 

enhet för att höja prestandan. Men samma problem uppstod som med CCleaner och Malwarebytes, 

dvs. att skriptet gick att köra på datorn och inte via PCSM. 

 

8.4 MDM – Mobile management 

8.4.1 Vad krävs för att det ska fungera? 

Mobile management fungerar på samma sett som på datorerna och servrarna. Man installerar en 

agent på mobiltelefonen i form av en applikation som håller kontakt med PCSM. I PCSM måste man 

installera en MDM konfiguration som finns i comstore att ”köpa”, även om den är gratis. Sedan 

måste man se till att vi har ett fungerande certifikat mot Apple produkter. 

 

Figur 19 

8.4.2 Certifikat 

Detta är för hela systemet och inte för varje profil. Det skapas genom att gå till Account till höger på 

sidan och sedan settings. Sedan skrollar man ned tills man ser Apple Push Certificate och där finns 

instruktioner på hur man skaffar ett sådant certifikat.  
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Figur 20 

8.4.3 Hur installeras detta? 

Då MDM funktionen är köpt och installerat på PCSM kan vi installera detta mot mobiltelefoner och 

mer specifikt mot iPhones. Man börjar med att gå till den profil som ska ha telefonen och sedan till 

fliken devices. Sedan klickar man på add device för att sedan välja iOS i rutan som kommer upp. 

Sedan kommer en ny ruta upp med där man kan ladda hem en mdm fil för att mass distribuera detta 

via Apple Configurator, eller kan man skicka en fil via mail. Så länge mailen kan öppnas via telefonen 

kan man installera Panda agenten. 

Via telefonen öppnar man mejlet och där i finns instruktioner om hur man ska göra. Det finns en 

direktlänk till AppStore där man laddar hem och installerar Panda agenten. Då den är installerad går 

man tillbaka till mejlet och håller ned fingret på filen som följde med mejlet tills en ruta kommer upp 

och där väljer man Panda applikationen. Nu är det installerat och finns på PCSM. 

Hur både certifikatet fixas och hur det installeras se manualen i Bilaga 3. 

8.4.4 Vilken information finns på PCSM? 

På samma sätt som en dator finns det en summerings sida. Där finns när den var uppkopplad senast, 

när en audit senast blev skickad till PCSM, vilken model telefonen är, vilket operativsystem som 

används, vilken operatör, telefonnummer samt vilken position telefonen befinner sig på(GPS). Det 

finns också vilka aktiviteter som har gjorts via PCSM mot telefonen. 

I fliken AUDIT finns information om hårdvaran så som diskutrymme. Men också mjukvara för vilka 

applikationer som är installerade på den. Samt changelog på vad som har ändrats på telefonen både 

för hård- och mjukvara. 

Den sista fliken är rapportering av vad som har gjorts mot telefonen dvs. det man kunde se på 

summary sidan. 

8.4.5 Vilka funktioner finns? 

Vad kan man göra med PCSM mot en iPhone.  

 Begära audits - Man kan begära audits men detta görs automatiskt var 24:e timme.  

 

 Lokalisera - Man kan kolla upp var telefonen befinner sig på Googlemaps.  
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                  Figur 21 

Kan vara småbuggit då detta körs för första gången mot en telefon, exempelvis befann sig 

telefonen i Delaware i USA första gången då funktionen kördes. 

 

 Låsa - Man kan låsa telefonen men är ingen direkt låsning av den då den går tillbaka till 

låsskärmen och man kan öppna telefonen om man vet dess passcode.  

 

 Låsa upp - Man kan låsa upp den och då kommer en begäran på att sätta en ny passcode för 

telefonen inom en timme.  

 

 Passcode policy - Sedan kan man också begära att telefon ska byta passcode. Detta hände 

samma sak som med att låsa upp telefonen förutom just upplåsningen av telefonen. 

 

 Device wipe - Sen finns det en device wipe vilket gör att telefonen går tillbaka till 

fabriksinställningar. Används den kommer det upp en bekräftelse ruta och detta testades i 

slutet av testerna. 

 

 

Figur 22 

Figur 22 ovan visar knapparna för dessa funktioner, från vänster fjärde positionen är device wipe, sen 

audit, sen lokaliseraren, låsa, låsa upp och passcode policy. 
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Använder man någon av följande kommer dessa upp i en lista för aktivitet som kan se ut som 

följande:

 

Figur 23 

Sedan kan man sätta upp så kallade policys mot telefonen och det finns fyra stycken olika policys. 

 Wi-Fi – Här kan man ställa in vilket att koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk automatiskt. 

Istället för att gå in i varje telefon kan detta göras på alla mobiler för ett företag då agenten 

är installerat. 

 VPN – liknande som för Wi-Fi men för VPN den kopplas inte upp automatiskt utan man måste 

ange ett lösenord. 

 Passcode Policy - Detta är inte samma som den tidigare utan här sätter man upp en policy på 

hur passcoden har för restriktioner. Exempel att det måste vara minst 6 tecken eller att man 

inte får upprepa det senaste passcoden. 

 Restrictions – Här sätts det upp restriktioner på telefonen. Ett exempel för en restriktion kan 

vara att kameran inte får användas eller att det inte går att installera applikationer på den. 

Det finns totalt 51 stycken restriktioner, exempel se figur 19 nedan.

 

Figur 24 

8.4.6 Produktblad 

Det skulle skapas ett produktblad för MDM i PCSM och detta arbete gavs till någon med mer 

kundskap inom design och sälj. Den information som har tagits fram om MDM listades upp med en 

beskrivning för varje funktion och skickades till den som ska utföra arbetet. 
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9 Är kraven uppfyllda? 

9.1 Monitors 
Det ska skapas övervakare för viktiga funktioner. Exempelvis, hårddiskfel varning, lågt diskutrymme, 
CPU användning osv. 
 

Krav 1 Gå igenom de monitorer som finns, 
både inbyggda och de i deras 
shop(Comstore). Utred vilka som 
behövs och varför. 

Prioritet 1 Uppfylld – Se 8.1.1 för comstore och 
8.1.2 för de som är inbyggda 

Krav 2 Ange vilka monitorer som ska vara 
för klienter och servrar av de som 
finns 

Prioritet 2 Uppfylld – Se 8.1.3 för klienter och 
8.1.4 för servrar 

Krav 3 Konfigurera monitorerna så att om 
de triggas ska det skickas ett mail 
om varningen till administratörer. 

Prioritet 1  Uppfylld – Se figur 5 

 

 
Figur 25 

 

9.2 SNMP 
Krav 4 Konfigurera och ställ in SNMP så 

att det fungerar mot PCSM 
Prioritet 1 Uppfylld – Se 8.2.2 där det beskrivs 

hur det gjordes. 

Krav 5 SNMP funktionen ska aktiveras 
mot utrustningen internt i huset, så 
som skrivare och brandväggar. 

Prioritet 3 Delvis Uppfylld – Se 8.2.3 Där det 
skrivs att två av sex inte gick på det 
avancerade sättet, varav en inte gick 
att få kontakt med. 

Krav 6 Skapa en manual hur man ställer in 
SNMP mot utrustning med PCSM 

Prioritet 1  Uppfylld – Se Bilaga 1 och 2 

 

9.3 Automatiska processer 
Krav 7 Ställa in så att Windows 

Uppdaterar automatiskt 
Prioritet 1 Uppfylld – Se 8.3.2.2, figur 17 och 

figur 23 

Krav 8 Ställ in så att viktiga program 
automatiskt uppdateras  

Prioritet 2 Uppfylld – Se 8.3.1, figur 14 och 
figur 15 

Krav 9 Ställ in så att onödiga filer tas bort 
från klientdatorer automatiskt 

Prioritet 1  Uppfylld – Se 8.3.3 och figur 18 
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9.4 MDM – Mobile Management 
Konfigurera och ställ in MDM för PCSM. Testa dess funktioner mot en Iphone, skapa en manual på 
hur det fungerar. Skapa ett produktblad för MDM för IPhone. 

Krav 10 Konfigurera MDM mot PCSM så att 
det kan användas 

Prioritet 1 Uppfylld – Se 8.4 

Krav 11 Gå igenom MDMs funktioner och 
testa dessa mot en Iphone 

Prioritet 1 Uppfylld – Se 8.4.5 

Krav 12 Skapa en manual för hur man 
ställer in en mobiltelefon mot 
PCSM 

Prioritet 1  Uppfylld – Se bilaga 3 

Krav 13 Skapa ett produktplad för MDM för 
Iphone 

Prioritet 2 Arbetet fortsätter – Se 8.4.6 

 
 
Alla krav blev uppfyllda förutom krav 5 som blev delvist uppfyllt då all utrustning hos Stjärna Fyrkant 

inte aktiverades mot SNMP och krav 13 som ska arbetas vidare med men av en annan person.  

10 Diskussion  
 

10.1 Vad tycker jag om PCSM? 
PCSM är ett bra system för att övervaka, uppdatera och installera på datorer och servrar på många 

nätverk. Jag tycker att man får en bra överblick av de enheter som övervakas och är lätt att komma 

igång med. 

Detta gäller även för mobiltelefoner då det var lätt att kunna få en överblick över mobiltelefoner och 

på de funktioner som finns. 

SNMP delen är tanken god men kräver alldeles för mycket jobb för att få det att fungera. Man kan 

lika gärna använda sig av en SNMP management programvara istället för att övervaka enheter via 

SNMP då det fungerar bättre. Samt att, med min erfarenhet, via programmet kunna gå in enhetens 

MIB och se direkt vad som finns där och ställa in triggers för enheten. Istället för att försöka hitta en 

MIB på nätet och sedan gå igenom den för att hitta en specifik OID för att till sist ställa in det i PCSM. 

Då inställningarna är klart för ett nätverk att kunna övervakas via SNMP är det bra men som det är nu 

tycker jag att det är bättre med en SNMP management programvara istället.  

Ska man ha koll på skrivare är det väldigt lätt att få till på basic sättet men tar ju då upp en licens. 

Detta diskuterades smått då Stjärna Fyrkant skulle kunna erbjuda funktionen och ändå gå plus på 

detta sätt. 

Deras Comstore bör de se över lite grann då det är många applikationer som gör samma sak samt att 

det kan finnas flera versioner av samma applikation. Exempelvis finns det upp mot 20 stycken olika 

versioner av Firefox dels är det äldre versioner och dels är de på andra språk.  

Sedan skulle det vara bra med en bättre beskrivning på vad de gör också, exempelvis ett program 

som heter Speccy trodde jag skulle kunna övervaka utrustningen på en enhet ex. CPU, RAM-minne 
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etc. men det installerades ett program på den dator du ville övervaka detta på istället. Vilket gör att 

man måste gå in på datorn och köra programmet för att se detta.  

Mer och bättre övervakare, exempelvis skulle jag vilja ha en bättre hårddisk övervakare som funkar 

mot PCSM. Hade crystaldiskinfo fungerat som för S.M.A.R.T testet gör hade det varit lysande. Men 

andra övervakare som programmet Speccy hade varit bra.  

Sedan hade jag också velat se att i Components där man kan dela in komponenter i grupper, men det 

har inget syfte förutom att just sortera upp de i grupper. Nu måste man gå in och lägga till alla 

komponenter en efter en då man skapar ett jobb som exempelvis rensa skräp-filer. 

Dessa är bara några små klagomål förutom den mot SNMP, men överlag är systemet väldigt bra på 

vad den gör och det går att göra mer än vad som har gjorts i denna rapport. 

Då systemet är snart tre år och har vuxit i dess funktioner och fortsätter att göra det tror jag att dessa 

delar kommer att förbättras. 

10.2 Etik 

10.2.1 PCSM 

Då PCSM har med övervakning att göra kan man fråga sig är det moraliskt? Om man snabbt är inne 

och kollar på en dator kan man se vilka program som är installerade men man kan inte se vilka filer 

som finns. Men om användaren av PCSM vill kan han/hon köra en fjärrstyrning av datorn och gå 

igenom alla filer på datorn. Vad hindrar administratören från att göra detta?  

 

Figur 26 

Då fjärrstyrningen kör kommer ett meddelande upp för användaren av datorn och den personen vet 

om att datorn fjärrstyrs och ser vad som händer. Dock är detta svårt att styra om en användare av 

PCSM gör det efter arbetstid då det kan ske oavsett var du är. Men det loggas i PCSM och man kan se 

vem som har gjort det.

 

Figur 27 
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10.2.2 IT-konsult 

Företag anlitar Stjärna Fyrkant för att ta hand om deras IT detta gäller även andra konsult företag ex. 

IT-hantverkarna, Atea osv. 

Det företag gör är att de ger all information till dessa IT-konsulter som administratörsrättigheter till 

servrar, brandväggar osv. vilket IT-konsulterna i och för sig måste veta om för att kunna göra sitt 

jobb. 

Men det många företag gör är att de tar det för givet att IT-konsulterna inte går in och kollar ex. de 

anställdas mail, viktiga dokument och andra viktiga filer. De ifrågasätter inte dessa IT-konsultföretag 

alls i den här frågan. Detta kan bero på att de inte är datakunniga. 

10.2.3 Stjärna Fyrkant 

Då jag frågade min handledare på Stjärna Fyrkant om detta tyckte han att det var en bra fråga och 

han nämnde också att han aldrig har fått frågan av något företag och han har jobbat i 10 år med 

detta. 

Vad har Stjärna Fyrkant för inställning mot detta? 

10.2.3.1 Sekretess avtal 

Stjärna Fyrkant har i sina avtal mot företag ett sekretess avtal vilket är att de ha tystnadsplikt av 

utrustning och inställningar osv. både under deras tid som administratörer samt om avtalet mellan 

företag har slutat gälla.  

10.2.3.2 Policy 

I Stjärna Fyrkants IT-Policy står det följande: 

”Vid support kan LTS behöva fjärrstyra kunders datorer, servrar och övriga system. Kund skall bli 

informerad när och att detta skall ske om inget annat avtal reglerar det, som ett regelbundenservice 

avtal där det är avtalat att vi sköter servermiljö och datorunderhåll med ett regelbundet intervall. 

Den personliga integriteten skall respekteras i högsta grad samt allt personligt material är förbjudet 

att granskas om det ej är med kunds tillåtelse och/eller om det krävs i felsökningssyfte. LTS förbinder 

sig att inte, vare sig under avtalstiden eller tiden därefter, lämna information eller på annat sätt 

återge uppgifter till tredje man, vilket rör verksamheten hos part, part närstående bolag eller parts 

kund.” 

10.2.3.3 Fråga om lov 

Under projektets gång har jag varit hos Stjärna Fyrkant i deras kontor och då någon har ringt in och 

frågat om hjälp har de hänvisat till en hemsida. Där laddar användaren hem en temporär fil som 

kräver ett lösenord som bara användaren får vet om. Då filen körs kan de på Stjärna Fyrkant 

fjärrstyra datorn och lösa problemet. Då datorn är fjärrstyrd ser användaren av datorn precis vad 

administratören gör. Ungefär samma sak händer om det blir fjärrstyrning via PCSM men 

administratören kan göra detta direkt utan att be om lov men tanken är att det ska ske snarlikt. 

  



Examensarbete rubrik   Umeå Universitet 
Jakob Nyberg   2015-05-19 
 

29 
 

11 Referenslista 
 

11.1 Script 
[1]https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Delete-Temp-files-2f2438f1 (Hämtad: 2015-

05-19) 

[2]http://www.intelliadmin.com/index.php/2013/12/delete-temp-files-from-all-user-profiles/ 

(Hämtad: 2015-05-19) 

11.2 Program 
[3]SNMP-tester https://www.paessler.com/tools/snmptester (hämtad: 2015-05-19) 

[4]Ninite https://ninite.com/ (hämtad: 2015-06-01) 

[5] mibble http://www.mibble.org/ (hämtad: 2015-06-01) 

 

11.3 Information 
[6]MIB databas http://www.oidview.com/mibs/detail.html (Hämtad: 2015-06-01) 

[7] OID lookup http://www.oid-info.com/ (hämtad: 2015-06-01) 

[8]SNMP https://www.manageengine.com/network-monitoring/what-is-snmp.html (hämtad: 2015-

06-01) 

 [9]PCSM http://it-systemsmanagement.pandasecurity.com/index.php?lang=sv (hämtad: 2015-05-

19) 

 [10]CCleaner https://www.piriform.com/docs/ccleaner (hämtad: 2015-06-01) 

[11]Malwarebytes http://malwaretips.com/threads/how-to-create-automated-malwarebytes-tasks-

free-version.4200/ (hämtad: 2015-06-01) 

 

 

  

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Delete-Temp-files-2f2438f1
http://www.intelliadmin.com/index.php/2013/12/delete-temp-files-from-all-user-profiles/
https://www.paessler.com/tools/snmptester
https://ninite.com/
http://www.mibble.org/
http://www.oidview.com/mibs/detail.html
http://www.oid-info.com/
https://www.manageengine.com/network-monitoring/what-is-snmp.html
http://it-systemsmanagement.pandasecurity.com/index.php?lang=sv
https://www.piriform.com/docs/ccleaner
http://malwaretips.com/threads/how-to-create-automated-malwarebytes-tasks-free-version.4200/
http://malwaretips.com/threads/how-to-create-automated-malwarebytes-tasks-free-version.4200/


Examensarbete rubrik   Umeå Universitet 
Jakob Nyberg   2015-05-19 
 

30 
 

12 Bilagor 
 

12.1 Bilaga 1 
 

Manual SNMP Skrivare – Basic 

Denna manual kommer att gå igenom hur man installerar en skrivare mot Panda Cloud System 

Management(PCSM). Det är dock ganska begränsat av vad vi kan övervaka hos en skrivare på detta 

sett. 

Med detta kan vi hålla koll på hur mycket färg det är kvar i patronerna i skrivaren. Vi börjar med att 

utgå ifrån att du har loggat in i PCSM. 

Steg 1 

Börja med att gå till den profil som skrivaren ska läggas in på. 

Steg 2  

När du väl är inne på profilen gå till AUDIT

 

Steg 3  

Se till att hardware är markerat i till höger på sidan, den är det normalt sett men kolla för 

säkerhetens skull 

 

Steg 4  

Gå ned till Discovered Devices och se till att pilen till vänster om texten pekar nedåt, detta gör att 

PCSM försöker hitta alla enheter på nätverket som profilens agenter sitter på.

 

Steg 5  

I sökfältet till höger skriver du print detta gör att alla skrivare kommer att sorteras fram. 

Steg 6  

Leta upp den skrivare som ska läggas till för övervakning om det finns flera skrivare annars kommer 
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det bara finnas en.

 

Steg 7  

Klicka på skrivare ikonen till vänster om den skrivare som ska läggas till, i detta fall väljs HP LaserJet 

400 M401dne

 

Steg 8  

Då kommer en ruta upp som vi sedan klickar på Manage Printer

 

 

Steg 9 

Nu har skrivaren tillagd i profilen och vi kan se vilken nivå på färgpatronen är på 
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För mer avancerad övervakning använd SNMP manualen 
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12.2 Bilaga 2 
 

SNMP 

Vissa enheter kan det inte installeras en agent på, exempelvis brandväggar, routrar etc. 

För att kunna övervaka dessa används SNMP istället och detta är en guide på hur man fixar att 

utrustningen ska kommunicera med Panda Cloud System Management(PCSM). 

Detta överlag är en enkel procedur men det är några saker du som administratör måste veta om 

innan du börjar.  

Lite kort om SNMP 

SNMP står för Simple Network Management Protocol och består av tre komponenter, en enhet, en 

agent och en övervakare. En enhet är exempelvis en router, skrivare eller en dator. En agent är en 

mjukvara som finns i en enhet och denna agent tar emot och skickar information från/till enheten 

till/från övervakaren. Övervakaren är exempelvis ett program som kan begära information från 

agenten för att se till att allt fungerar inom ett nätverk. 

MIB 

MIB står för Management Information Base och den samlar på sig information och sorterar upp detta 

till en organiserad form och sparar dessa i så kallade OID. Man kan säga att det är en enhets databas.  

OID  

En MIB består av en massa Object Identifiers(OID) som lagrar specifik information inom enheten. Det 

är allt ifrån är ett interface upp/nere, hur mycket minne som finns, har ett papper fastnat etc. OIDs 

används av SNMP för att hitta information. 

Före installation mot PCSM 

Dels måste du veta om vilken utrustning som ska övervakas, detta låter ganska självklart men PCSM 

är byggt på ett sett att man måste veta hur dess MIB ser ut.  

Varför måste vi veta vilken MIB enheten har?  

I en MIB finns all information om enheten lagrad, ex. om ett interface är uppe på en router eller hur 

bithastigheten har varit de senaste fem minuterna. En MIB kan vara olika för olika enheter så det är 

viktigt att det är rätt annars kommer detta inte att fungera. 

Det vi måste veta är vilken OID som vi behöver för att kunna övervaka det vi vill. Detta kan kräva en 

tids sökning om vilken MIB som utrustningen använder samt att hitta vart den för att undersöka vilka 

värden dessa OID kan ha. 

Då du vet vilken MIB som enheten använder och du har hittat den att ladda hem för att undersöka 

den kan du använda en MIB browser för detta, ex. Mibble som är en gratis version och finns på 

www.mibble.org. 

Om du har problem att hitta MIBen från ett företags hemsida kan du söka på 

http://www.oidview.com/mibs/detail.html. Där finns de flesta MIBarna. Du måste dock registrera dig 
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på sidan för att ladda hem MIBs. Då du har all information om vilken OID som går till det du vill 

övervaka på enheten kan vi börja. 

Det antas att du är inloggad på PCSM. 

Steg 1  

Gå till den profil som vi ska lägga till en övervakning på 

Steg 2  

Klicka på fliken Devices

 

Steg 3  

Välj en enhet som vi ska göra till en SNMP-monitor, dvs. den enhet som ska övervaka, ex. skrivare 

och brandvägg. 

För att detta ska fungera optimalt bör en enhet som är igång hela tiden väljas, en server är en bra 

SNMP-monitor. 

   

Klicka i rutan till vänster om enheten som ska vara SNMP-monitor och klicka sedan på SNMP-ikonen 

för att göra den till en SNMP-monitor

 

Steg 4 

Detta steg kräver att en agent är installerad på den dator/server som du sitter på. Gå till 

aktivitetsfältet nere i högra hörnet, högerklicka på Panda Agenten och sedan klickar vi på öppna.  



Examensarbete rubrik   Umeå Universitet 
Jakob Nyberg   2015-05-19 
 

35 
 

 

Steg 5  

Logga in med ditt användarnamn och lösenord, krävs att du har administratörsrättigheter för PCSM. 

  

 

 

 

Steg 6 

Sök efter den SNMP-monitor som är vald genom att skriva in namnet på enheten eller IP. Välj sedan 

SNMP-monitorn genom att klicka på den 
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Steg 7  

Nu är vi inne på vår SNMP-monitor och nu klickar vi på SNMP-ikonen och vi kommer få upp en ny 

ruta till höger. 

 

Om du inte hittar den förstora hela fönstret då den kan vara gömd pga. dess UI. 

Steg 8  

Nu får du upp en ny flik till höger om rutan som heter Network Monitoring. Klicka på Add device och 
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fyll i de rader som finns i den nedre vänstra rutan.

 

9.1 Vad enheten heter, exempel Cisco router 1. 

9.2 Enhetens IP 

9.3 Vilken SNMP version, kan dock inte ändras. 

9.4 Community för enheten, normalt är det public eller private 

Ett exempel: 

 

9.5 Sedan sparare vi genom Save knappen. 

Steg 10 

Nu kommer vi se vår enhet i den övre rutan, men vi har inte kontakt med den ännu detta får vi 

genom att skapa en monitor. Se till att enheten är vald i det övre fönstret och klicka sedan på Add 

nere i högra hörnet för att lägga till en monitor/övervakare.  
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Steg 11 

Vi får nu upp en ruta där vi ska fylla i OID, en beskrivning och vad övervakaren ska trigga på. 

 

11.1 Fyll i det OID som är för det vi vill övervaka 

11.2 fyll i en kort beskrivning på vad det är 

11.3 Beskrivning vad som har hänt då monitorn triggas 

11.4 Välj rätt operatör och vilket värde som den ska ha då triggern ska ske. 

Ex. I bilden nedan kan vi se en ifylld. Denna OID övervakar om ett papper har fastnat i skrivaren 

under en utskrift. 

 

Klicka nu på Save och se till att du får svar från enheten genom att klicka på refresh. 
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Nu finns det en övervakare för det som är inställt på. Om den är OK visar den grönt och om den har 

triggats visar den röd se exemplet nedan:
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12.3 Bilaga 3 
 

MDM för Iphone – manual 

Denna manual består av två delar. Del ett kommer vara för att skaffa eller förnya ett Apple Push 

Certificate. Den andra delen är hur man lägger till Iphones i Panda Cloud System Management(PCSM) 

för att kunna hantera dessa. 

Del 1 – Certifikat 

 

Steg 1  

Gå till ACCOUNT  som finns till höger och sedan Settings

 

Steg 2  

Scrolla ned tills vi ser Apple Push Certificate 

Här kan vi se om vi har ett certifikat och hur länge det varar 

 

Om det finns ett certifikat redan som håller en längre tid kan du hoppa över denna del annars går du 

till steg 3. 

Steg 3  

För att förnya klickar vi i rutan och om vi ska skapa ett nytt gör vi inte det. Annars fungerar det på 

samma sätt. 
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Steg 4  

Ladda hem Pandas Apple CSR fil genom att klicka på länken: 

 

Steg 5  

Klicka sedan på länken till Apple Push Certificate Portal 

 

Vi kommer då till en Apples hemsida där vi loggar in med ett Apple ID och med dess lösenord
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Vi klickar då sedan på att skapa ett certifikat

 

Vi följer sedan instruktionerna och laddar upp Pandas CSR fil som vi laddade hem i steg 5. 

Det skapas då ett certifikat och då det är klart ladda hem den genom att klicka på download. 

Vi går sedan tillbaka till PCSM, där väljer vi ”välj fil” och letar upp certifikatet och sedan ladda upp 

den till PCSM genom att klicka på Upload. 

 

Nu ska vi ha lagt till/förnyat ett Apple certifikat. 
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Del 2 – Lägga till Iphones  

 

Steg 0  

För att kunna använda detta måste vi först se till att ha MDM funktionen från Comstore i PCSM, vi 

gör detta genom att gå till Comstore och söker efter MDM och sedan ”köper” vi funktionen, som är 

gratis. 

 

MDM funktionen ser ut som på bilden nedan: 

 

Steg 1  

Börja med att gå till den profil som Iphonen ska läggas till 

Steg 2  
Gå in på fliken Device

 

Steg 3  

Klickar vi på Add a Device till vänster. 
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Steg 4  

Vi får nu upp en ruta där vi kan välja mellan Windows, OS X, Linux, IOS och Android. Vi väljer 

självklart IOS. 

 

 

Steg 5  

Här kan vi välja att göra det på två sett men det enklare sättet är att göra det via mail. Vi skriver in 

mail-adresser i rutan och dessa kan skiljas mellan med ett semikolon(;). Vi klickar sedan på Send. 

Det andra sättet som inte tas upp här är att en mdm.mobileconfig fil laddas hem och mass 

distribueras ut till Iphones via ett program från Apple som heter Apple Configurator. 

 

Det kan vara bra om telefonen är kopplad till den mailadress som det skickas till. Men det går bra så 

länge telefonen kan komma åt mejlet. 
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Mejlet ser ut som bilden nedan:

 

 

Den kommer med en länk till AppStore där användaren kan gå in på länken, ladda hem och installera 

agenten. 

Då den är installerad går de tillbaka till mejlet och håller ned fingret på filen som följde med mejlet. 

Då kommer det upp en ruta där man kan välja vad man ska göra, klicka då på Panda Cloud agenten. 

Nu ska telefonen vara med i listan för alla enheter i dess profil och nu kan man utnyttja Panda Cloud 

System Managements funktioner mot Iphonen. 
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12.4 Bilaga 4 
 

'************************************* 

'* IntelliAdmin, LLC                   * 

'* Deletes temp files and folders     * 

'* From all profiles                   * 

'* http://www.intelliadmin.com        * 

'************************************* 

Set fileObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

'Used to get a list of files in a folder 

Function getFiles(folderName) 

 ReDim tempFileList(-1) 

 if (fileObject.folderExists(folderName)) then 

  set folderObject = fileObject.getFolder(folderName) 

  set files = folderObject.Files 

  m = 0 

  For Each file in files 

   ReDim Preserve tempFileList(UBound(tempFileList) + 1) 

   tempFileList(m)=file 

   m=m+1 

  Next 

 End if 

 getFiles = tempFileList 

End Function 

'Used to get a list of folders in a folder 

Function getSubFolders(folderName) 

 ReDim tempList(-1) 

 if (fileObject.folderExists(folderName)) then 

  set folderObject = fileObject.getFolder(folderName) 

  set subFolders = folderObject.subFolders 

  Dim i 

  i = 0 

  for each folder in subFolders 

   ReDim Preserve tempList(UBound(tempList) + 1) 

   tempList(i) =  folder 

   i=i+1 

  next 

 end if 

 getSubFolders = tempList 

End Function 
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'We need to detect the correct folder for user profiles 

'since newer versions of windows place it under c:\users 

Function getUserFolder() 

 if (fileObject.folderExists("C:\Users")) then 

  getUserFolder = "C:\Users" 

 else 

  getUserFolder = "C:\Documents and Settings" 

 end if 

End Function 

Function getTempFolders() 

 Dim profileList 

 Dim i 

 'Get our list of profile folders 

 

 profileList = getSubFolders(getUserFolder())  

 'Update them to point to the temp folder 

 

 for i=0 to UBound(profileList) 

  profileList(i)=profileList(i) & "\AppData\Local\Temp\" 

 next 

  getTempFolders = profileList 

End Function 

Dim profileList 

ReDim folderList(-1) 

ReDim fileList(-1) 

Dim k 

'Get our list of temp folders 

profileList = getTempFolders() 

'Need k as our index for our final list 

k=0 

'Go through each folder and get a list of subfolders 

for i=0 to UBound(profileList) 

 Dim tempList  

 tempList = getSubFolders(profileList(i)) 

 for j=0 to UBound(tempList) 
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  ReDim Preserve folderList(UBound(folderList) + 1) 

  folderList(k)=tempList(j) 

  k=k+1 

 next 

next 

 

k=0 

'Now we add the root files too 

for i=0 to UBound(profileList) 

 Dim tempFileList  

 tempFileList = getFiles(profileList(i)) 

 for j=0 to UBound(tempFileList) 

  ReDim Preserve fileList(UBound(fileList) + 1) 

  fileList(k)=tempFileList(j) 

  k=k+1 

 next 

next  

On Error Resume Next 

'Delete our folders 

 

for i=0 to UBound(folderList) 

 Err.Clear 

 fileObject.DeleteFolder folderList(i),true 

 if (Err.Number<>0) then    

  WScript.Echo "Error deleting: " & folderList(i) & " (" & Err.Description  & ")" 

 else 

  WScript.echo("Deleted: " & folderList(i)) 

 end if 

next 

'Delete our files 

for i=0 to UBound(fileList) 

 Err.Clear 

 fileObject.DeleteFile fileList(i),true 

 if (Err.Number<>0) then    

  WScript.Echo "Error deleting: " & fileList(i) & " (" & Err.Description  & ")" 

 else 

  WScript.echo("Deleted: " & fileList(i)) 

 end if 

next 
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12.5 Bilaga 5 
 

'========================================================================== 

' 

' VBScript Source File -- Created with SAPIEN Technologies PrimalScript 2009 

' 

' NAME:  Delete Temp Files 

' 

' AUTHOR: Mohammed Alyafae ,  

' DATE  : 9/21/2011 

' 

' COMMENT: this script delete all user and system temporary files and folder  

' also delete Internet Temporary files  

'========================================================================== 

 

Option Explicit 

Dim objShell 

Dim objSysEnv 

Dim strSysTemp 

Set objShell=CreateObject("WScript.Shell") 

Set objSysEnv=objShell.Environment("System") 

strSysTemp= objShell.ExpandEnvironmentStrings(objSysEnv("TEMP")) 

DeleteTemp strSysTemp  'delete system temp files 

WScript.Quit 

Sub DeleteTemp (strTempPath) 

On Error Resume Next 

Dim objFSO 

Dim objFolder,objDir 

Dim objFile 

Dim i 

Set objFSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

Set objFolder=objFSO.GetFolder(strTempPath) 

'delete all files 

For Each objFile In objFolder.Files 

objFile.delete True 

Next 
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'delete all subfolders 

For i=0 To 10 

 For Each objDir In objFolder.SubFolders 

 objDir.Delete True 

 Next 

Next 

'clear all objects 

Set objFSO=Nothing 

Set objFolder=Nothing 

Set objDir=Nothing 

Set objFile=Nothing 

End Sub 


