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1.

Wstęp

ABC ANON pozwala na anonimizację dowolnych dokumentów (w tym dokumentów skanowanych). Charakteryzuje się łatwością obsługi, elastycznością i dużym zakresem funkcjonalności. Dzięki wbudowanym
słownikom oraz regułom anonimizacji, aplikacja samodzielnie rozpoznaje odpowiednie frazy w treści
dokumentu i automatycznie je anonimizuje. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i zmniejszenie
pracochłonności podczas utajniania danych. Ponadto do treści wyłączonych z jawności możliwe jest dodanie przypisów. Dokument po anonimizacji można podpisać elektronicznie ("za zgodność z oryginałem”). ABC ANON jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę dokonania anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP, jak również przekazywanych na zewnątrz instytucji w innym trybie.
Podstawowe funkcjonalności:

ü spełnienie wymogów wynikających z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do
informacji publicznej – dodawanie przypisów zawierających informację o zakresie wyłączenia
oraz podstawie prawnej wyłączenia jawności (przypisy mogą być dodawane zarówno do dokumentów edytowalnych, jak i nieedytowalnych oraz do skanów!);

ü zapewnienie pełnego bezpieczeństwa – dokument wskazany do anonimizacji jest najpierw kopiowany; w trakcie anonimizacji możliwość zmiany treści jest zablokowana;

ü obsługa

popularnych formatów edytowalnych (DOC, DOCX, RTF), nieedytowalnych (PDF) jak
i dokumentów skanowanych, w tym także poddanych OCR;

ü automatyczne rozpoznanie treści podlegającej anonimizacji – zgodnie z zasadami wynikającymi z wybranego trybu anonimizacji (z możliwością dokonania dowolnych zmian);

ü możliwość ręcznego dodawania oraz usuwania fraz podlegającym wyłączeniu jawności;
ü bardzo wygodna i prosta praca nad anonimizowanym dokumentem – treści, których jawność
ma zostać wyłączona, są wyróżnione innym tłem, ale w pełni widoczne dla użytkownika;

ü podpis elektroniczny – dokument „po anonimizacji” można podpisać bezpiecznym podpisem
elektronicznym (potwierdzenie zgodności z oryginałem w zakresie treści nie objętych anonimizacją).
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2.

Instalacja wersji sieciowej

Licencja sieciowa aplikacji ABC ANON jest tak zwaną licencją „pływającą”, co oznacza, że jednocześnie
z aplikacji może korzystać tylu użytkowników, na ile została zakupiona licencja, nie ograniczając się do
konkretnych stanowisk roboczych. W celu zainstalowania aplikacji ABC ANON w wersji sieciowej, należy
pobrać plik instalacyjny AnonLicenseServerSetup.msi z linku przesłanego Państwu e-mailem po zakupie
licencji (wraz z kluczem produktu). Następnie osoba z uprawnieniami administratora instaluje dodatkowy
komponent Serwer Licencji na jednym ze stanowisk lub serwerze. Stanowisko, na którym zainstalowana
zostanie aplikacja, powinno być dostępne przez cały czas, kiedy użytkownicy korzystają z aplikacji. Komponent Serwer Licencji jest aplikacją zainstalowaną jako usługa systemu Windows.
Po uruchomieniu pliku instalacyjnego AnonLicenseServerSetup.msi, potwierdzamy instalację aplikacji
poprzez kliknięcie na Dalej.
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Wyświetlone zostanie okno z warunkami Umowy licencyjnej. Po zaznaczeniu akceptacji umowy, wybieramy opcję Dalej.

Domyślny folder instalacji możemy zmienić poprzez kliknięcie na opcję Zmień.
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Po wybraniu przycisku Dalej, potwierdzamy instalację aplikacji poprzez kliknięcie na opcję Zainstaluj.

Wyświetlony zostanie pasek postępu instalacji.
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Po zakończeniu instalacji, wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Usługa Serwera licencji dostępna jest z poziomu panelu zarządzania usług systemu Windows.

Podczas instalacji automatycznie odblokowane zostają porty: 9967 oraz 9968 w zaporze systemu Windows lub innym oprogramowaniu kontrolującym ruch sieciowy na serwerze lub stacji roboczej.

3.

ANON Serwer licencji - zarządzanie aplikacją ABC
ANON

Administrator może zarządzać aplikacją ABC ANON poprzez aplikację webową ANON - Serwer licencji.
Po otwarciu przeglądarki internetowej, w pasku adresu wpisujemy:
http:\\nazwa stanowiska, na którym zainstalowana została aplikacja ABC ANON:9967
lub
https:\\nazwa stanowiska, na którym zainstalowana została aplikacja ABC ANON:9968
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Wyświetlona zostanie strona logowania. Przy pierwszym uruchomieniu, zarówno loginem, jak i hasłem
jest: Admin. Hasło można zmienić w koncie użytkownika po zalogowaniu do aplikacji. Po wpisaniu danych, klikamy na przycisk Zaloguj.

Wyświetlony zostanie widok startowy aplikacji ANON - Serwer licencji. Z poziomu lewego panelu otrzymujemy dostęp do poszczególnych działów:
1. Licencja - umożliwia wyświetlenie informacji o posiadanej licencji. Poprzez opcję Wgraj licencję możemy wskazać plik licencyjny otrzymany w wiadomości email. W polu Zajęte miejsca
wyświetlana jest informacja o ilości użytkowników aktualnie korzystających z aplikacji oraz
o maksymalnej ilości dostępnych miejsc.
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2. Użytkownicy - w dziale znajduje się lista aktualnie zalogowanych użytkowników oraz możliwość ich wylogowania.

3. Lista wykluczeń - w dziale znajduje się możliwość zablokowania dostępu do aplikacji dla niektórych użytkowników.
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4. Logi - umożliwia wyświetlenie błędów, informacji oraz ostrzeżeń dotyczących aplikacji ABC
ANON.

5. Ustawienia - możliwość włączenia połączenia HTTPS oraz wpisania odcisku palca pochodzącego z certyfikatu.

6. Pomoc- możliwość wyświetlenia instrukcji instalacji oraz zarządzania aplikacją ABC ANON
w wersji sieciowej.
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4.

Rejestracja aplikacji w wersji sieciowej

W celu aktywacji zakupionej licencji na aplikację ABC ANON, otwieramy aplikację ANON - Serwer licencji. W dziale Licencja wskazujemy plik licencyjny (otrzymany w wiadomości e-mail) poprzez kliknięcie na
opcję Wgraj licencję.
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Następnie w aplikacji na stanowisku klienckim wskazujemy adres serwera licencji. Podczas pierwszego
uruchomienia aplikacji, użytkownik zostanie poproszony o wybór opcji licencjonowania aplikacji. W przypadku licencji sieciowej, należy wybrać opcję Posiadam serwer licencji wielostanowiskowej oraz w dostępnym polu wskazać adres tego serwera (może być to adres IP lub nazwa sieciowa serwera, na którym
zainstalowany jest serwer licencji). Po wprowadzeniu właściwych danych należy sprawdzić komunikację
aplikacji klienckiej z serwerem licencji (opcja Sprawdź połączenie). Jeżeli wszystko jest prawidłowo skonfigurowane, wyświetlony zostanie komunikat informujący o poprawnym połączeniu z serwerem licencji.
W prawym, dolnym rogu okna należy wybrać opcję Zastosuj, aby zmiany zostały zapisane w systemie.
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5.

Dane kontaktowe producenta

Producent

Adres
ul.Owsiana 12
03-825 Warszawa

Kontakt
infolinia: 801 044 102
infolinia dla tel. kom.: +48 (22) 379 09 00
Fax.: +48 (22) 379 09 09
e-mail: biuro@abcpro.pl
Informacja handlowa oraz pomoc techniczna jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00-16:00.

Pozostałe informacje
NIP: 952-20-69-024
REGON 141847780
KRS: 0000329405
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł
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