
Console management  

 

 1.Home 

 แถบเมนจูะมี 2 เมน ูได้แก ่

1.1 Endpoint Protection  

 แสดง Endpoints ทัง้หมดที่ได้มกีารติดตัง้ 

 แสดง Endpoints ในปัจจบุนัท่ีมกีารตรวจเจอไฟล์ที่มีความเสีย่ง 

 แสดง Endpoints ภายในภายใน 24 ชัว่โมงลา่สดุที่มีการตรวจสอบเจอไฟล์ที่มีความเสีย่ง 
1.2 Community 

กลุม่แลกเปลีย่นความรู้และปัญหาที่เกิดขึน้ของ Webroot Secure AnyWhere 

 2.Status 

 



         

       2.1 Status จะมีการแจ้งเตอืน Endpoint ที่ตรวจพบไฟล์ที่มีความเสีย่งและแนะน าให้ตรวจสอบ Endpoint วา่จะอยูใ่น    

กลุม่นโยบายและรายละเอยีดของไฟล์ที่มีความเสีย่ง และสามารท่ีคลกิเข้าไปดรูายละเอียดของการแจ้งเตือนวา่ Endpoint 

เคร่ืองไหนที่แจ้งเตือน สามารถทีท่ าการ Cleaup หรือ Restore  และ Override ได้  

1.3 Endpoint encountering threats  

จะแสดงกราฟรายละเอียดการตรวจสอบเจอไฟล์ทีมีความเสีย่งของ Endpoint ภายใน 7 วนัลา่สดุและสามารถที่

คลกิเข้าไปดรูายละเอียดของแตล่ะกราฟ สามารถที่ท าการ Cleaup หรือ Restore  และ Override ได้  

1.4 Agent Version Spread 

จะแสดงเวอร์ชัน่ทัง้หมดของ Endpoint และสามารถที่จะคลกิเข้าไปดรูายละเอียดของแตล่ะ Endpoint ได้ 

      1.5 Endpoint Activity 

จะแสดงสถานะการตรวจสอบ Endpoint สถานการณ์ออนไลน์และออฟไลน์และจ านวน Endpoint ทัง้หมด 

       1.6 Webroot Threat Blog  

จะแสดงรายละเอยีดข้อมลูที่มีการปรับปรุงลา่สดุ Blog ของ Webroot  
1.5 Help and Support 

คูม่ือการใช้งานของ Webroot และ วีดิโอแนะน าการใช้งานและร่วมไปถึงขา่วในการปรับปรุงไฟล์ทีมีความเสีย่งและ

ภยัคกุคามตา่งๆ 

Polices 

 

        เมื่อก าหนดคา่การปอ้งกนัและตรวจสอบเลอืกหนึง่ในนโยบายเร่ิมต้นของ ก าหนดนโยบายการตัง้

คา่ SecureAnywhere         บนอปุกรณ์ปลายทาง เช่น ตารางการสแกนและพฤตกิรรมการปอ้งกนั  สามารถใช้นโยบาย

เร่ิมต้นหรือคณุสามารถก าหนดนโยบายมากขึน้และก าหนดให้กบัอปุกรณ์ปลายทางตวัอยา่งเช่น อาจต้องการท่ีจะให้ผู้บริหาร

ระบบการควบคมุมากขึน้กวา่ที่จะพนกังานคนอื่น ๆ ในกรณีที่สามารถสร้างนโยบายใหมส่ าหรับผู้ดแูลระบบและให้ Endpoint 



อื่น ๆ เก่ียวกบันโยบายการเร่ิมต้น 

  โดยจะแสดงเมนดูวันี ้

 Create คือ เป็นการสร้าง Policy ขึน้มาใหม ่ 

 Delete คือ เป็นการลบ policy  

 Rename คือ เป็นการตัง้คา่ช่ือให้กบั policy นัน้ๆ  

 Copy คือ สามารถท าการคดัคอก policy   

 Set default คือ สามรถที่จะก าหนดการตัง้คา่ให้ policy เป็นคา่เร่ิมต้น  

 Import คือ สามารถทีจ่ะ import คา่ configure policy  

 Export คือ สามารถที่จะ export คา่ configure policy  

หมายต ุPolicy Unmanaged ไมส่ามรถทีจ่ะท าการแก้ไขได้ ( user จะท าการจดัการเองทัง้หมด ) 

โดยมีการตัง้คา่ Policy ดงันี ้



3.1 Basic configuring  

Polices details รายละเอียด 

Polices Details รายละเอียด 
Show a secure Anywhere shortcut on the 
desktop 
 

แสดงท่ีหนา้จอ 
 

Show a system tray icon แสดงท่ีแถบเมนู  
 

Show a splash screen on bootup แสดงตอนเร่ิมตน้คอมพิวเตอร์ 
 

Show SecureAnywhere in the Start Menu 
 

แสดงท่ีแถบ Star Menu 
 

Show SecureAnywhere in Add/Remove 
Programs 
 

แสดงท่ี Add/Remove Programs 
 

Show SecureAnywhere in the Windows Action 
Center 
 

แสดงท่ี Windows Action Center 
 

Hide the SecureAnywhere keycode and 
subscription information on-screen 
 

ซ่อน Key code ในโปรแกรม 
 

Automatically download and apply update 
 

ดาวน์โหลดและปรับปรุง เวอร์ชัน่โดยอตัโมมติั 
 

Operate background functions using fewer CPU 
resources 
 

การท างานของโปรแกรมใหใ้ชท้รัพยากรนอ้ยจาก CPU  
 

Favor low disk usage over verbose logging 
(fewer details stored in logs) 
 

การใชง้านดิสกใ์หต้  ่า 
 

Lower resource usage when intensive 
applications or games are detected 
 

เม่ือมีการใชง้านทรัพยากรมากหรือมีการเล่นเกมส์ 
โปรแกรมจะใชท้รัพยากรท่ีต ่ากวา่ 
 

Allow SecureAnywhere to be shut down 
manually 
 

สามารถจะปิดโปรแกรมดว้ยตนเองได ้
 

Store Execution History details 
 

เก็บ Log การท างานของโปรแกรมทั้งหมด 
 

Poll interval 
 

ช่วงเวลาในการส ารวจ 
 



Enable Scheduled Scans 
 

เปิดการใชส้แกนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

Scan Frequency 
 

ช่วงเวลาในการสแกน 
 

Time 
 

เวลา 
 

Scan on bootup if the computer is off at the 
scheduled time 
 

สแกนเม่ือบูตเคร่ืองคอมพิวแตอร์หากเคร่ืองถูกปิดในเวลา
ท่ีก าหนด 
 

Hide the scan progress window during 
scheduled scans 
 

ซ่อนหนา้ต่างความคืบหนา้การสแกนท่ีก าหนดไว ้
 

Only notify me if an infection is found during a 
scheduled scan 
 

แจง้เตือนใหท้ราบถา้พบไวรัสในช่วงการสแกนท่ีก าหนด
ไวเ้ท่านั้น 

Do not perform scheduled scans when on 
battery power 
 

หา้มท าการก าหนดการสแกนเม่ือใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี 
 

Do not perform scheduled scans when a full 
screen application or game in open 
 

หา้มท าการก าหนดการสแกนเม่ือโปรแกรมประยกุตห์รือ
เกมส์ท างานอยู ่

Randomize the time of scheduled scans up to 
one hour for distributed scanning 
 

สุ่มเวลาของการสแกนท่ีก าหนดไวถึ้งหน่ึงชัว่โมงส าหรับ
การสแกน 

3.2 Scan schedule 

 

3.3 Scan settings  

Polices details รายละเอียด 
Enable Realtime Master Boot Record (MBR) 
Scanning 

เปิดการใชง้านสแกน Master Boot Record (MBR) 

ตลอดเวลา 
 

Enable Enhanced Rootkit Detection 
 

เปิดใชง้านการตรวจหา Rookit ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

Enable “ right-click ” scanning in Windows 
Explorer 
 

เปิด " คลิกขวา " สแกนใน Windows Explorer 
 

Update the currently scanned folder 
immediately as scanned 
 

อพัเดทสแกนโฟลเดอร์ปัจจุบนัทนัทีท่ีสแกน 
 

Polices Details รายละเอียด 



Favor low memory usage over fast scanning 
 

การใชง้านหน่วยความจ าท่ีต ่าเม่ือใชก้ารสแกนแบบรวดเร็ว 
 

Favor low CPU usage over fast scanning 
 

การใชง้าน CPU ต ่าเม่ือใชก้ารสแกนแบบรวดเร็ว 
 

Save non-executable file details to scan logs 
 

บนัทึกรายละเอียดไฟลท่ี์ไม่ท างานลงในรายละเอียดการ
สแกน 
 

Save the “ Authenticating File “ popup when a 
new file is scanned on-execution 
 

แสดงการด าเนินการ ป๊อปอพั "Authenticating Files" เม่ือ
ไฟลใ์หม่ถูกสแกน 
 

Scan archived files 
Automatically reboot during cleanup without 
prompting 
 

สแกนไฟลท่ี์เก็บไวแ้ละรีทสตาร์เคร่ืองโดยอตัโนมติัโดย
ระหวา่งการท าความสะอาดเสร็จโดยไม่ตอ้งแจง้เตือน 
 
 

Never reboot during malware cleanup 
 

ไม่ตอ้งรีทสตาร์เคร่ืองใหม่โดยระหวา่งการท าความสะอาด
มลัแวร์เสร็จเรียบร้อย 
 

Automatically remove threats found during 
background scans 
 

ลบภยัคุกคามโดยอตัโนมติัท่ีพบในระหวา่งการสแกน 
 

Enable Enhanced Support 
 

เปิดใชง้านการสนบัสนุนการช่วยเหลือ 
 

 

Show Infected Scan Results 
 

แสดงผลการสแกนท่ีพบภยัคุกคาม 
 

Detect Possibly Unwanted Applications (PUAs) 
as malicious 
 

ตรวจจบัโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงคอ์าจจะเป็น (Puas) ท่ี
เป็นอนัตราย 
 

  

3.4 Self Protection 

Polices Details รายละเอียด 
Enable self protection response cloaking 
 

เปิดใชง้านการป้องกนัตวัเอง 
 

Self protection Level 
 

ระดบัการป้องกนัตนเอง 
 

 

 



 

3.5 Heuristics  

Polices Details รายละเอียด 
Enable infrared  เปิดใช้งาน 
Local heuristics 
 

Heuristics 
 

 

Advanced Heuristics 
 

 

Popularity heuristics 
 

 

USB heuristics 
 

Heuristics 
 

 

Advanced Heuristics 
 

 

Popularity heuristics 
 

 

Internet heuristics 
 

Heuristics 
 

 

Advanced Heuristics 
 

 

Popularity heuristics 
 

 

Network heuristics 
 

Heuristics 
 

 

Advanced Heuristics 
 

 

Popularity heuristics 
 

 

CD/DVD heuristics 
 

Heuristics 
 

 

Advanced Heuristics 
 

 

Popularity heuristics 
 

 

Offline heuristics 



 

Polices Details รายละเอียด 

Heuristics 
 

 

Advanced Heuristics 
 

 

Popularity heuristics 
 

 

 

3.6 Real Time Shield 

Polices Details รายละเอียด 

Realtime Shield Enabled 
 

เปิดการใชง้านการป้องกนัตลอดเวลา 
 

Enable Predictive Offline Protection from the 
central Secure-AnyWhere database 
 

เปิดใชง้านการป้องกนัแบบออฟไลน์จากฐานขอ้มูลกลาง 
 

Remember actions on blocked files 
 

จดจ าการด าเนินการไฟลท่ี์ถูกปิดกั้น 
 

Automatically quarantine previously blocked 
files 
 

บลอ็กไฟลท่ี์มีความเส่ียงใหเ้ป็นไฟลท่ี์ถูกปิดกั้นโดย
อตัโนมติั 

 

Automatically block files when detected on 
execution 
 

เมือตรวจพบไฟลท่ี์มีความเส่ียงจะด าเนินการป้องไฟลโ์ดย
อตัโนมติั 
 

Scan files when written of modified  
 

สแกนไฟลเ์ม่ือเขียนหรือแกไ้ข 
 

Block threats automatically if no user is 
logged in 
 

บลอ็กไฟลอ์ตัโนมติัถา้ผูใ้ชง้านไม่มีการเขา้สู่ระบบ 
 

Show real time event warnings 
 

โชวก์ารแจง้เตือนเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 

Show real time block modal alerts 
 

โชวก์ารแจง้เตือนการบลอ็กตลอดเวลา  
 

Show real time block notifications 
 

โชวก์ารแจง้เตือนการบลอ็กตลอดเวลา 
 

 

 

3.7 Behavior Shield 



Polices Details รายละเอียด 

Behavior Shield Enabled 
 

เปิดการป้องกนัพฤติกรรม 
 

Assess the intent of new programs before 
allowing them to execute 
 

ประเมินความตั้งใจของโปรแกรมใหม่ก่อนท่ีจะปล่อยให้
ด าเนินการต่อ 
 

Enable advanced behavior interpretation to 
identify complex threats 
 

เปิดการใชง้านการตรวจสอบพฤติกรรมชั้นสูงเม่ือระบุภยั
คุกคามท่ีซบัซอ้น 
 

Track the behavior of untrusted programs for 
advanced threat removal 
 

ติดตามพฤติกรรมของโปรแกรมท่ีไม่น่าเช่ือถือในการ
จดัการภยัคุกคาม 
 

Automatically perform the recommended 
action instead of showing warning messages 
 

ด าเนินการโดยอตัโนมติัในขอ้ความแนะน าแทนขอ้ความ
เตือน 
 

Warn if untrusted programs attempt low-level 
system modifications when offline 
 

เตือนถา้โปรแกรมท่ีไม่น่าเช่ือถือพยายามปรับเปล่ียนใน
ระดบัต ่าเม่ือท างานในระบบออฟไลน์ 
 

 

3.8 Core System Shield Enabled 

Polices Details รายละเอียด 

Core System Shield Enabled 

 
เปิดการป้องกนัระบบปฏิบติัการ 
 

Assess system modifications before they are 
allowed to take place 

 

ประเมินการปรับเปล่ียนระบบปฏิบติัการก่อนท่ีจะไดรั้บ
อนุญาตใหด้ าเนินการ 
 

Detect and repair broken system components 

 
ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบปฏิบติัการท่ีมีความสูญหาย 

Prevent untrusted programs from modifying 
kernel memory  

 

ป้องกนัไม่ใหโ้ปรแกรมท่ีไม่น่าเช่ือถือจากหน่วยความจ า
ในการปรับเปล่ียน 
 

Prevent untrusted programs from modifying 
system processes 

 

ป้องกนัไม่ใหโ้ปรแกรมท่ีไม่ไดเ้ช่ือถือจากการปรับเปล่ียน
ระบบปฏิบติัการ 

Polices Details รายละเอียด 



Verify the integrity of the LSP chain and other 
system structures 

 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ LSP และโครงสร้างอ่ืนๆ 
 

Prevent any program from modifying the 
HOSTS file 

 

ป้องกนัไม่ใหโ้ปรแกรมใดๆมีการปรับเปล่ียนจากไฟล์
โฮสต ์
 

 

3.9 Web Threat Shield 

Polices Details รายละเอียด 

Web threat shield enabled 
 

เปิดการป้องกนัภยัคุกคามเวบ็ไซค ์
 

Analyze search engine results and identify 
malicious websites before visitation 
 

วเิคราะห์ผลการคน้หาและระบุเวบ็ไซคท่ี์เป็นอนัตราย 
 

Automatically protect newly installed browser 
 

ตรวจสอบอตัโนมติัเวบ็ไซคท่ี์มีการติดตั้งใหม่ 
 

Look for malware on websites before visitation 
 

ตรวจสอบหามลัแวร์บนเวบ็ไซคก่์อนท่ีจะเขา้ไปถึง 
 

Look for exploits in website content before 
visitation 
 

ตรวจสอบหาเน้ือหาของเวบ็ไซคก่์อนท่ีจะเขา้ไปถึง 
 

Suppress the user’s ability to make local web 
threat shield overrides 
 

ป้องกนัผูใ้ชง้านในการใชเ้วบ็ไซคท่ี์เส่ียงต่อภยัคุกคาม 
 

Auto install browser addons when new 
browsers are installed 
 

ติดตั้งโปรมแกรม Addon โดยอตัโมมติัเม่ือมีการติดตั้ง 
Web-browser  ใหม ่

Only install the web filtering driver ( do not 
install the web filtering browser addons ) 
 
 

ใหติ้ดตั้งโปรแกรมควบคุมการกรองเวบ็เท่านั้น (ไม่ให้
ติดตั้งเบราวเ์ซอร์ add on กรองเวบ็) 
 

 

 

 

3.10 Identity Shield  

Polices Details รายละเอียด 



ldentily shield Enabled 

 
เปิดการใชง้านการป้องกนัท่ีระบุตวัตน 
 

Look for identity threats online 

 
วเิคราะห์เวบ็ไซคท่ี์ผูใ้ชใ้ชบ้ราเซอร์และการเช่ือมโยงไปหา
เวบ็ไซคอ่ื์นๆ 
 

Analyze websites for phishing threats 

 
วเิคราะห์เวบ็ไซคส์ าหรับภยัคุกคามฟิซซิง 
 

Verify websites when visited to determine 
legitimacy 

 

ตรวจสอบเวบ็ไซคเ์ม่ือมีการใชง้านของเวบ็ไซคต์่างๆ 
 

Verify the DNS/IP resolution of websites to 
detect Man-in-the-Middle attacks 

 

ตรวจสอบความละเอียด DNS/IP ของเวบ็ไซคแ์ละตรวจ
การโจมตี 
 

Block websites from accessing protected 
credentials 

 

บลอ็กเวบ็ไซคท่ี์มีความเส่ียงสูง 
 

Prevent programs from accessing protected 
credentials 

 

บลอ็กโปรแกรมท่ีมีการเขา้ถึงขอ้มูลประจ าตวัท่ีไดรั้บการ
ป้องกนั 
 

Warn before blocking untrusted programs from 
accessing protected data  

 

แจง้เตือนก่อนท่ีจะบลอ๊กโปรแกรมจาการตรวจสอบ 
 

Allow trusted screen capture programs access 
to protected screen contents 

 

อนุญาตใหโ้ปรแกรมจบัภาพหนา้จอท่ีเช่ือถือไดเ้ขา้ถึง
เน้ือหาของหนา้จอท่ีมีการป้องกนั 

Enable identity Shield compatibility mode  

 
เปิดการใชง้านการป้องกนั Compatibility Mode 
 

Enable keylogging protection in non-Latin 
systems 

 

เปิดการใชง้านการบนัทึกการกดคียบ์อร์ดแบบ non-Latin 
 

 

 

3.11 Firewall  

Polices Details รายละเอียด 

Enabled 
 

เปิดการใช้งาน 



Firewall level 
 

ระดบัของไฟลว์อลล ์
 

Polices Details รายละเอียด 

Show firewall management warnings 
 

แสดงค าเตือนการจดัการไฟร์วอลล ์
 

Show firewall process warnings 
 

แสดงค าเตือนกระบวนการไฟร์วอลล ์
 

 

3.12 User interface 

Polices Details รายละเอียด 

GUI (Graphical user interface ) สามารถแสดงการรายละเอียดการ 
Configure 
 

 

3.13 System Cleaner 

Polices Details รายละเอียด 

Manage system cleaner centrally 
 

จดัการท าความสะอาดระบบจากส่วนกลาง 
 

Scheduled cleanup 
 

ก าหนดเวลาท าความสะอาด 
 

Cleanup at specific time of day – hour 
 

การลา้งขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจงของวนั( ชัว่โมง ) 
 

Cleanup at specific time of day - minute 
 

การลา้งขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีเฉพาะเจาะจงของวนั ( นาที ) 
 

Enable windows explorer right click secure file 
erasing  
 

เปิดใชง้าน Windows Explorer คลิกขวาลบไฟลท่ี์ปลอดภยั 
 

Windows desktop 
 

Recycle Bin 
 

ถงัรีไซเคิล 
 

Recent document history 
 

ประวติัการใชง้านเอกสารล่าสุด 
 

Start menu click history 
 

ประวติัการคลิก 
 

Run history ประวติัการเรียกใช ้

http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface


  

Search history 
 

ประวติัการคน้หา 

Start menu order history 
 

ประวติัการเร่ิมตน้เมนู  
 

Windows system 
 

Clipboard contents 
 

เน้ือหาของคลิปบอร์ด 
 

Windows temporary folder 
 

โฟลเดอร์ Windows Temporary 
 

System temporary folder 
 

โฟลเดอร์ System Temporary 
 

Windows update Temporary folder 
 
 
 
 
 
Windows registry streams 

Windows Registry 
 

โฟลเดอร์ Windows Update Temporary  
Windows Registry 
 

Default logon user history 
 

ค่าเร่ิมตน้ประวติัของผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ 
 

Memory dump files แฟ้มการถ่ายโอนหน่วยความจ าและ 
 

CD burning storage folder 
 

โฟลเดอร์จดัเก็บขอ้มูลการเขียนซีดี 
 

Flash cookies 
 

คุกก้ีแฟลช 
 

Internet explorer 
 

Address bar history  
 

ประวติัแถบบาร์ (Address bar) 
 

Cookies 
 

คุก้ก้ี 
 

Temporary  internet files  
 

 

URL history  
 

ประวติั URL 
 

Setup log 
 

ประวตัิการติดตัง้โปรแกม 



Microsoft download folder 
 

ไมโครซอฟทด์าวน์โหลดโฟลเดอร์ 
 

MediaPlayer Bar history 
 

ประวติั Media Player Bar 
 

Autocomplete form information 
 

ขอ้มูลรูปแบบอตัโนมติั 
 

Clean index.dat (cleaned on reboot) 
 

ท าความสะอาด index.dat  (ท าความสะอาดใน 
การบูตเคร่ือง) 
 

Secure file removal 
 

Control the level of security to apply when 
removing files. Higher security levels reduce the 
possibility of recovering data but will require 
longer to clean. 

 

ควบคุมระดบัความปลอดภยัท่ีจะใชเ้ม่ือการลบไฟล ์ระดบั
ความปลอดภยัท่ีสูงข้ึนลดความเป็นไปไดข้องการกูคื้น
ขอ้มูล แต่จะตอ้งใชเ้วลานานในการท าความสะอาด 
 

 

 

 

 

 

 

Group Management  

 



 

            เมื่อติดตัง้ SecureAnywhere บนอปุกรณ์ปลายทางเสร็จเรียบร้อย นโยบายเร่ิมต้นจะไปอยูใ่น  Default Group ( 

Group management คือชดุของอปุกรณ์ปลายทางซึง่จะชว่ยให้จดัระเบียบอปุกรณ์ให้สามรถจดัการได้ง่าย ) endpoints 

เมื่อรายงานลงใน Group management  (หลงัจากด าเนินการสแกนครัง้แรก) สามารถย้ายไปยงักลุม่ที่แตกตา่งกนั 

ตวัอยา่งเช่น อาจจะจดัระเบียบจดุสิน้สดุตามวนัและเวลาเพื่อให้สามารถก าหนดเวลาการสแกนเดยีวกนัส าหรับพวกเขาทัง้หมด

สามารถดทูกุกลุม่ในแท็บการจดัการกลุม่ 

จะมีแถบเมนทูัง้หมด 5 เมนหูลกัได้แก่ 

 Group  

 Views  

 Search 

 All Endpoints 

 Polices used in All endpoint 

1.Group  จะมเีมน ู3 เมน ู  

 Create จะเป็นการสร้าง Group เพื่อท าการ Join เข้ากบั Polices  

 Actions เป็นการแก้ไขช่ือ Group ลบ และย้าย Group 

 Group Name คือ เป็นเมนทูี่แสดงแตล่ะ Group  

2.Views ดขู้อมลูที่เก็บรวบรวม Endpoint ภายใต้การบริหารจดัการกลุม่ Domain ตามรายละเอยีดตามรูปด้านลา่ง 

 

 

 



3.Search คือ เป็นการตรวจหา Endpoint โดยจะต้องการค้นหาจาก Hostname ,status, group, policy,Activec 

directory , keycode , operation system   

4. All Endpoint จะมีเมน ู6 เมนไูด้แก่ 

1. Save Changes เป็นการบนัทกึส าหรับมีมีการเปลีย่นแปลง กลุม่ หรือ Polices ได้ 

2. Undo Changes คือเป็นการกลบัไปคา่เดมิ หลงัจากที่ได้ท าการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

3. Move endpoints to another group คือ เป็นการย้าย Endpoint  กลุม่หนึง่ไปยงัอีกกลุม่หนึง่ 

4. Apply policy to endpoint คือ เป็นการใช้ส าหรับ เมื่อต้องการเปลีย่นแปลง Polices ให้กบั Endpoint  

5. Agent commands คือ เป็นการใช้ค าสัง่ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

Agent  

 Scan คือ สแกนตรวจสอบไฟล์ที่มีความเสีย่ง 

 Change scan time คือเปลีย่นแปลงเวลาการสแกน 

 Scan a Folder คือเป็นการเลอืกโฟลเดอร์ที่จะต้องการท าการสแกน 

 Clean up  คือท าการจดัการลบไฟล์ที่มีความเสีย่งที่เก็บไว้ใน Quarantine 

 System cleaner คือท าการจดัการไฟล์ที่ขยะ เช่น Temp history cookie  

 Uninstall คือ ยกเลกิการติดตัง้ Endpoint  

 Reset คือ การรีเซต Endpoint ให้กลบัไปเป็นการตัง้คา่เร่ิมต้น 

 Remove Password protection คือ การลบ password ออกจาก Endpoint  

Clear data  

 Clear log file คือ เป็นลบไฟล์ที่เก็บ log  ที่เก็บใน Endpoint 

 Disable proxy setting คือ เป็นการปิดการใช้ Proxy ที่มีการตัง้คา่ไว้ 

Keycode  

 Change keycode คือเป็นการเปลีย่น keycode ของ Endpoint 

 Change keycode temporarily คือ สามารถก าหนดระยะเวลาการใช้งานของ keycode  

Power & User access  

 Lock endpoint คือ สามารถทีจ่ะการ Lock  windows endpoint  

 Log off คือ สามารถทีจะท าการ Log off windows  

 Restart คือ สามรถที่จะท าการ Restart windows 

 Restart in Safe Mode with Networking คือ สามารถทีจ่ าการ Restart เพื่อเข้า Safe Mode network 



 Shutdown คือ สามารถปิดเคร่ือง endpoint 

Antimalware Tools  

 Reset desktop คือสามารถรีเซตหน้าจอ 

 Reset Screen saver คือสามารถรีเซต Screen saver 

 Reset system policies คือ สามารถที่จะท าการรีเซตคา่ registry ได้ 

 Restore file  คือ สามารถที่ท าการ restore file ที่อยูใ่น Quarantine  

Files &Processes 

 Reverify all files and processes  คือการตรวจตรวจสอบฐานข้อมลู 

 Consider all items as good คือ เป็นการพิจารณารายการทัง้หมดที่ดีและท างานอยา่งปลอดภยั 

 Allow processes blocked by firewall คือการอนญุาตให้การสือ่สารท่ีถกุบล๊อกที่มีการตัง้คา่ในไฟล์วอลล์ 

 Stop untrusted processes คือหยดุการท างานทัง้หมด และสามรถท างานงานอีกครัง้ได้ 

Identity Shield  

 Allow application คือ สามารถอนญุาต Application ท างานได้โดยไมต้่องตรวจสอบ 

 Deny application  คือ สามรถที่ท าการบลอ็ค Application ไมไ่ด้ท างานได้ 

 Allow All Denied Applications คือสามารถที่อนญุาตให้ Application ท างานได้โดยที่ยงับลอ็ค 

 Protect an Application คือ สามรถทีใ่ห้การตรวจสอบ Application  

 Unprotect an Application คือ สามรถยกเลกิการตรวจสอบ Application  

Advanced  

 Run customer support script คือ สามารถ Run script เพื่อท าการ Cleanup  

 Customer support Diagnostics คือสามรถท าการสง่ Lop ของ Endpoint ไปให้ Support วิเคราะห็ได้ 

 Download and run a file คือ สามารถทีจะให้ Endpoint  ดาวห์โหลดไฟล์ด้วย Comment หรือ UR 

 Run a DOS command คือสามารถที่ Run command เพื่อสง่ไปยงั Endpoint  

 Run a registry command  คือ สามรถที่ Run command registry เพื่อสง่ไปยงั Endpoint 

View commands for selected endpoints คือสามรถที่จะท าการตรวจสอบตรวจ ค าสัง่ที่มกีารสง่ไปให้ Endpoint ได้รับ

ค าสัง่ไปให้หรือยงั  

How to use Agent commands คือ แสดงวิธีการใช้งานค าสัง่ตา่งๆ (วิดีโอ) 

             6.Deactivate คือเป็นการจดัการคืน license และรวมไปถึงไมไ่ด้ถกูจดัการของ Webroot อีกตอ่ไป หลงัจาก 

Deactivate endpoint จะย้ายไปกลุม่ Deactivate ทนัที 



7. Polices used in All endpoint เป็นการแสดงรายละเอยีดของกลุม่และPolicy 

 

Reports 

 
การเรียกดูในส่วนของรายงาน (Reports) สามารถเลือก Reports ไดจ้ากส่วนต่าง ๆ คือ 

 Report Type  แสดงรายงานตามรายการแต่ละประภท 

 Policy แสดงรายงานแต่ละ Policy ของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มท่ีไดมี้การก าหนดไว ้

 Group แสดงตามกลุ่ม 

 ระหว่างวนัที ่แสดงรายงานตามวนัท่ี ท่ีระบุระหวา่งวนัท่ีเท่าไร ถึง เท่าไร 

 ส่วน Deactivated  แสดงในส่วนของผูใ้ชท่ี้ไดมี้การ Deactivated 

 

 



 

Report Type   

• Agent Version Spread  เวอร์ชนัของแต่ละEndpoints 

• Agents Installed   การติดตั้งโปรแกรมของ Agent 

• All Threats Seen   ไฟลท่ี์มีความเส่ียงทั้งหมด 

• All Undetermined Software Seen  ไฟลท่ี์มีความเส่ียงท่ีถูกกกัเก็บไว ้

• Endpoints with threats on last scan.  Endpoints ท่ีมีภยัคุกคามท่ีตรวจพบล่าสุด 

• Endpoints with undetermined software on last scan. Endpointsและไฟลท่ี์มีความเส่ียงท่ีถูกกกัเก็บไว ้ท่ีมีการตรวจ

พบล่าสุด 

• Threat History (Collated) ประวติัไฟลค์วามเส่ียงทั้งหมด 

• Threat History (Daily) ประวติัไฟลค์วามเส่ียง (แสดงเป็นรายวนั) 

แสดงตวัอย่างรายงาน

 
 

Log 

แสดงรายละเอียด 2 ส่วน คือ Change Log และ Command log 

1. Change Log 



 
 การ Filter Change log สามารถ Filter ไดโ้ดย 

• การระบุ ช่วงเวลาท่ีตอ้งการ 

• Event Type ตามประเภทเหตุการณ์ เช่น Group, Endpoint, Policy, Override และ Logon 

• Involving User  โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

• Involving Group โดยกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 

• Involving Policy  โดยนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 



2.Command log คือ แสดงรายการ log ท่ีเกิดจากการ Command ท่ีมีการส่งค าสัง่ไปท่ี Endpoints 

สามารถท่ีจะท าการ Export เป็นไฟล ์CSV.  

 

 

Alerts 

การแสดงการแจง้เตือน สามารถท าการสร้างการแจง้เตือนในลกัษณะต่าง ๆ ได ้



 
ในส่วนการ Create Alerts 

 Create  
  

  

 

- สามารถระบุตามชนิดแสดงดงัหนา้จอดา้นล่าง 

 
• Infection Detected การตรวจพบไฟลท่ี์เป็นความเส่ียงทั้งหมด 

• Endpoint Installed  การติดตั้งท่ีเคร่ือง Endpoint 

• Infection Summary สรุปรายการทั้งหมด 

• Install Summary  สรุปรายการท่ีไดติ้ดตั้ง  

- ในส่วนรายการ Summary จะมี Frequency ใหร้ะบุความถ่ีเป็นรายวนั สปัดาห์ หรือเดือนได ้ แสดงรายละเอียดดงั
หนา้จอดา้นล่าง 



 
 

ตวัอยา่งการ สร้าง Alerts 

1. ระบุระเภท  , ช่ือ , ระยะเวลา , เวลา 

 

2. ท าการระบุ List Name ท่ีมีอยูเ่ดิม หรือท าการสร้างข้ึนมาใหม่เพ่ือสร้าง E-mail เพ่ือส่งการแจง้เตือน 

 
3. การสร้าง email แจง้เตือน 



 
4. เม่ือมีการสร้างเรียบร้อยแลว้ ก็จะส่งการแจง้เตือนตามเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุ 

 
 

 

 

Resources 

ส่วนแสดงทรัพยากร ท่ีสามารถ downloads  



 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

- Simple Deployment Options 

 

สามารถท่ีจะ Deploy ไฟล์.EXE ไปยังเคร่ือง Agent โดยมีการ add ส่วนของ Key codes โดยเลือกท่ี Windows 

Download เพื่อ download ส าหรับวนิโดว ์หรือส่งรายละเอียดผา่น email ใหผู้ใ้ชค้ลิก link เพ่ือท าการติดตั้งเองได ้ 

ในส่วนน้ีรองรับใชง้านท่ีเป็นเคร่ือง Mac ดว้ย โดยเลือกท่ี Mac Download 

- Advanced Deployment Options 



 

เป็นการจดัการไฟลโ์ปรแกรมท่ีเป็น .MSI ท่ีสามารถน าไปใช ้Deploy  ผา่น Group Policy User 

- สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งได ้โดยคลิดท่ีรายละเอียดดา้นล่าง 

Run the installer from a command line, using the commands listed in the deployment help. Click here to view. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://live.webrootanywhere.com/content/763/Deploying-SecureAnywhere-to-endpoints#SAInstall


 

 

 

 

 

 

 


