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1. INTRODUÇÃO 

Este documento fornece informações, recomendações e instruções básicas sobre a 

plataforma BLOCKBIT VCM®. 

Vamos abordar o processo instalação, algumas configurações e ações primárias 

para o seu funcionamento. 

BLOCKBIT Appliance®.  

Verificação de ambiente. 

Pré requisitos: 

Antes de prosseguir com a instalação é recomendável efetuar algumas verificações. 

Certifique se de que o servidor Gateway da rede esteja configurado para permitir o 

mascaramento (NAT) do endereço IP do servidor que será instalado. Durante o 

Wizard é requerido o numero de licença para ATIVAÇÃO DO PRODUTO. 

O BLOCKBIT VCM® se conecta com os servidores de ativação do produto e é neste 

processo que ocorre sua validação e instalação dos módulos liberados pelo número 

da licença. 



 
 
 

2. PROCESSO DE INSTALAÇÃO 

O processo de instalação do servidor BLOCKBIT VCM® é dividido em 2(duas) 

etapas. 

• Etapa 1: Wizard de Instalação - BLOCKBIT VCM Manager(r). 

• Etapa 2: Wizard de Instalação - BLOCKBIT VCM Scanner(r).  

Como já sabem os appliances BLOCKBIT® são pré-instalados com endereço IP de 

fábrica já preparados para execução do “Wizard de configuração”. 

No processo anterior foi sugerido alterar o endereçamento IP do servidor para um 

endereço IP do seu ambiente de rede. 



 
 
 

3. WIZARD - Instalação BLOCKBIT VCM Manager. 

Acesse o Wizard de instalação. Utilize o endereço IP cadastrado na etapa anterior. 

ex.:  https://ip_address 

O acesso inicial a página Wizard, retorna o alerta! “Your connection is not 

private” isso porque navegador não conhece uma entidade certificadora que valide 

o acesso a está página como confiável.  

Clique em [Advanced] e em seguida clique em Proceed to 192.xxx.xxx.xxx 

(unsafe) para aceitar esta página como confiável. 

 

https://ip_address/


 
 
 

• Welcome. 

Execute cada etapa do Wizard para conclusão da instalação e configuração do 

sistema. 

Clique em [Continue]. 

 



 
 
 

• Terms and Conditions:  

Leia o contrato de termo de licença de usuário. 

 

Clique em [Continue]. 

 

 

IMPORTANTE: 

Para continuar o processo de Wizard de instalação é necessário concordar com os 

termos de licenciamento. 

[√] I agree to the Terms of Service and Privacy Policy 



 
 
 

• Network.  

O Sistema herda alguns parâmetros e configurações definidas na etapa anterior, se 

você deseja alterar algumas dessas informações pode fazê-lo agora. 

 

Clique em [Continue]. 

 

 

Nota: A definição do endereçamento IP e Gateway são relevantes e obrigatórios 
para o funcionamento da solução, a não declaração destes itens impede a 
finalização do wizard. 



 
 
 

• Product Action! 

Agora é momento do licenciamento e ativação do produto. 

 

 

IMPORTANTE: 

Lembre-se de certificar-se que o servidor tem conexão com a internet. É neste 

processo que ocorre sua validação e instalação dos módulos liberados na licença. 



 
 
 

• Setup 

Chegou a hora de cadastrar o usuário administrador do sistema BLOCKBIT VCM 
Manager. Defina o nome de usuário e senha para acesso a interface de 
gerenciamento WEB do VCM Manager. 

Depois clique em [finish]. 

 

Aguarde.... Enquanto o servidor faz as verificações necessárias para instalação e 
conclusão do processo. 



 
 
 

 

3.1. Acesso à interface Web VCM Manager. 

Após inicialização o navegador faz um AUTO-REFREESH do endereço de acesso à 

interface WEB e retorna a interface de logon. 

Tela de LOGON de administração do BLOCKBIT VCM Manager. 

Para o acesso use as credenciais salvas no Wizard. 

Ex. 

User: johndoe@xpto.com 

Password: xxxxxxx 

 

• Nosso 1º ACESSO. 

Neste 1º acesso ainda não temos nenhum servidor SCANNER ativo da rede.  



 
 
 

 



 
 
 

4. WIZARD - Instalação BLOCKBIT VCM Scanner. 

Agora, vamos executar o Wizard de instalação do servidor BLOCKBIT VCM Scanner.  

O Wizard de instalação do servidor VCM Scanner adiciona-o a lista de scanners 

automaticamente no servidor BLOCKBIT Manager. 

Para execução do Wizard acesse o servidor utilizando o endereço IP cadastrado na 

etapa anterior “Appliance Fist Time Set Up”. ex.:  https://ip_address 

O acesso inicial a página Wizard, retorna o alerta! “Your connection is not 

private” isso porque navegador não conhece uma entidade certificadora que valide 

o acesso a está página como confiável.  

Clique em [Advanced] e em seguida clique em Proceed to 192.xxx.xxx.xxx 

(unsafe) para aceitar esta página como confiável. 

 

https://ip_address/


 
 
 

• Welcome. 

Execute cada etapa do Wizard para conclusão da instalação e configuração do VCM 

SCANNER. 

Clique em [Continue]. 

 



 
 
 

• Terms and Conditions:  

Leia o contrato de termo de licença de usuário. 

 

Clique em [Continue]. 

 

 

IMPORTANTE: 

Para continuar o processo de Wizard de instalação é necessário concordar com os 

termos de licenciamento. 

[√] I agree to the Terms of Service and Privacy Policy 



 
 
 

• Network.  

O Sistema herda alguns parâmetros e configurações definidas na etapa anterior, se 

você deseja alterar algumas dessas informações pode fazê-lo agora. 

 

Clique em [Continue]. 

 

 

Nota: A definição do endereçamento IP e Gateway são relevantes e obrigatórios 
para o funcionamento da solução, a não declaração destes itens impede a 
finalização do wizard. 



 
 
 

• Setup 

Agora é momento do adicionar o servidor VCM Scanner a lista de scanners da rede. 

 

 

IMPORTANTE 

Certifique-se que o servidor tem conexão com o servidor VCM Manager. Este 

acesso é requerido para adicionar o servidor VCM Scanner a lista de scanners da 

rede no VCM Manager. 



 
 
 

• Post Install 

 

FINALIZADO! 

 

 

 

 

 

 

5. Acessando o VCM manager  

Precisamos ter pelo menos um Scanner ativo na rede. Para este processo vamos 

acessar o VCM Manager e proceder às etapas seguintes: 

IMPORTANTE 

Agora você deve acessar o servidor VCM manager para ativação da licença do 

servidor  VCM Scanner. 



 
 
 

5.1. Ativando o VCM scanner 
 

Vamos ativar o servidor Scanner e executar sua 1ª varredura na rede. Acesse o 

servidor VCM Manager. Ex.: https://IP_Address 

Selecione [Scan] >>[Scanners] 

 

Em seguida a interface devolve os servidores “Scanners” adicionados pelo Wizard 

exemplificado na etapa anterior. 

Selecione o servidor [VCM_Scanner_full] e clique em [Activate]. 

 

Clique em [OK] para confirmar a ativação e licenciamento do servidor VCM 

Scanner. 

https://ip_address/


 
 
 

 

 

 

SCANNER ATIVO! 

JÁ TEMOS UM SERVIDOR SCANNER ATIVO NA REDE.  

AGORA PODEMOS CONFIGURAR OS TIPOS DE SCAN E POLÍTICAS NA REDE. 



 
 
 

6. Dashboard 

Este dashboard permite-lhe ter uma visão geral do ambiente e alguns gráficos 

sobre as questões de segurança , a evolução do scan e resultados.  

 

 

 

 
NOTA: Para maiores informações consulte o Guia de configurações. 

FINALIZADO! 

AMBOS SERVIDORES VCM ESTÃO INSTALADOS, E REGISTRADOS! 

 VOCÊ JÁ PODE CONFIGURAR AS POLÍTICAS E HABILITAR OS MODELOS DE  
SCAN PARA SEREM APLICADOS NA REDE. 
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