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Inleiding

Dit document beschrijft het proces om de Advanced Malware Protection (AMP) voor endpoints te
installeren en te configureren voor Windows.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Windows besturingssysteem●

AMP voor endpoints-console●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Advanced Malware Protection voor endpoints
voor Windows.

De informatie in dit document is afkomstig van de apparatuur in een specifieke omgeving:

Windows 10-apparaat●

AMP-connector voor Windows versie 7.2.7.1687●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.



Configureren

Installatieprogramma downloaden via console

Om een installateur per beleidsconfiguratie te downloaden, moet u inloggen op uw AMP-
console. Zodra u in het dashboard hebt, kunt u een nieuwe groep maken of een bestaande
groep gebruiken.

●

Zodra de groep is geselecteerd, kunt u een beleid maken of een bestaand beleid gebruiken.●

Navigeer naar de configuratie van het Beleid door naar Beheer > Beleid, breid het beleid uit
en klik Bewerken. Selecteer onder het gedeelte Productupdates de versie die u wilt
installeren.

●

Navigeer naar Management > Download connector.●

Selecteer de groep waar het eindpunt waartoe u de connector wilt installeren, behoort.●

Selecteer Downloaden om het pakket te gebruiken. U kunt de URL gebruiken om het te delen
zodat iemand anders het pakket kan downloaden.

●

Aansluitinstallatie

Nadat u uw installateur naar de gewenste Windows-machine hebt gedownload, kunt u verder
gaan met het installeren van de -aansluiting.

Klik op Volgende en selecteer als u een sneltoets op het bureaublad wilt definiëren.

Als u de connector wilt downloaden zonder extra configuratie, voert u het installatieprogramma uit
en volgt u de Wizard.





Opdracht-Line switches

Opdracht-line switches staan u toe om de AMP te automatiseren voor endpoints-connector.

Als u de connector wilt installeren met ADSL-switches, kunt u de onderstaande lijst met
opdrachten vinden.

/desktopon om al dan niet een desktoppictogram te maken●

/startmenu om de sneltoetsen in te schakelen of uit te schakelen●

/contextmenu om de optie Scannen nu in te schakelen of uit te schakelen●

/verwijder 0 om de connector te verwijderen, echter, AMP-bestanden en mappen blijven op
het endpoints

●

/verwijder 1 om de connector te verwijderen. De AMP-bestanden en -mappen worden volledig
uit het apparaat verwijderd.

●

Als u een wachtwoord voor connectors hebt, kunt u deze opdracht, met het wachtwoord voor
het verwijderen van de connector, /het wachtwoord verwijderen.

●

/vanaf het moment dat het DFC-stuurprogramma standaard is geïnstalleerd, als u het
stuurprogramma niet wilt installeren. Deze opdracht is handig om de installatie van het DFC-
stuurprogramma over te slaan.

●

/skiptetra 1 Tetra-stuurprogramma wordt standaard ook geïnstalleerd en met deze opdracht
wordt voorkomen dat het stuurprogramma wordt geïnstalleerd.

●

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP for Endpoints User Guide.pdf


Zo installeert u de AMP-connector met opdrachtregelswitches:

Navigeer naar het apparaat waar u de connector wilt installeren.●

Open de Windows-opdrachtregel en navigeer naar de map waarin het pakket zich bevindt.●

U kunt nu de pakketnaam typen die wordt gevolgd door de opdrachtregel verandert van uw
voorkeur, zoals in de afbeelding.

●

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Op dit punt is de Windows-aansluiting geïnstalleerd.

U kunt naar de grafische interface van de AMP-connector navigeren om te controleren of de
status is verbonden.

Open de taakbalk van uw computer om toegang tot de AMP-interface te krijgen en zoek de "AMP
for Endpoints"-connector, of u kunt het bestand iptray.exe zoeken onder C:\Program
Files\Cisco\AMP\<connector> en openen.

Een andere manier om te controleren of AMP correct wordt uitgevoerd is door te navigeren naar
Windows Services en te controleren of de Cisco Advanced Malware Protection Service op uw
apparaat is actief.

Video

U vindt de informatie in dit document in deze video.

Gerelateerde informatie

Advanced Malware Protection voor endpoints●

Advanced Malware Protection voor endpoints, implementatiemethoden en beste praktijken●

https://docs.amp.cisco.com/en/A4E/AMP%20for%20Endpoints%20Deployment%20Strategy.pdf
/content/en/us/support/docs/security/amp-endpoints/214933-amp-for-endpoints-deployment-methodology.html


Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/index.html

	Installatie en configuratie van de AMP-connector voor Windows
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten

	Configureren
	Installatieprogramma downloaden via console
	Aansluitinstallatie
	Opdracht-Line switches


	Verifiëren
	Video
	Gerelateerde informatie


