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McAfeeـلجمدملامكحتلاةحولىلعةماعةرظن
®McAfeeتيبثتدنع ePolicy Orchestrator™ (ePO(جمدلليلدلااذهمدختسا،مقلملاىلع
ـلجمدملامكحتلاةحول"نامأةزيمىلعيوتحتيتلاXeroxنمفئاظولاةددعتمتاعباطلا

McAfee".

:نامأيتزيمنمMcAfeeـلجمدملامكحتلاةحولنوكتت
ماظنلاتافلمةبقارملالخنمةعباطلاجماربةمالسىلعنَّسحملانامألاظفاحي•

.ماظنلاتافلمدحأبهبحّرصمريغرييغتيأثودحةلاحيفكهيبنتو
ةردقلاعم"نَّسحملانامألا"تازيمعمجييذلاجمانربلارايخوه"ةمالسلايفمكحتلا"•

نيكمتل.لمعلانماهعنمواهبّحرصملاريغذيفنتللةلباقلاتافلملاةبقارمىلع
."ةزيملاتيبثت"ةحفصىلعةزيملاتيبثتحاتفمميدقتكنكمي،رايخلااذه
.Xeroxلثممبلصتا،"ةزيملاتيبثتحاتفم"ىلعلوصحلل

قلعتمثدحعوقودنعينورتكلإديربتاهيبنتلاسرإىلعةعباطلاةئيهتكنكمي
.ةرفوتمهيبنتلاقرطنمديدعلا.نامألاب

،يزكرمةرادإقيبطتىلإوأكيلإًةرشابمينورتكلإلاديربلاتاهيبنتلاسرإنكمي
:لثم
•McAfee® ePolicy Orchestrator™ (ePO(

•Xerox® CentreWare ® Web

•Xerox® Device Manager

McAfeeلوحليصافتةفرعمل ePOـلجمدملامكحتلا"وMcAfee"،ةرايزىجرُيwww.mcafee.
com.
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نامألاىوتسمدادعإ
ىوتسمىلعظفاحتنأبXeroxيصوت،"McAfeeـلجمدملامكحتلاةحول"ىلعلصحتملام
.نَّسحملانامألا،يضارتفالادادعإلاىلعهنييعتمتيذلاناملا

:نامأللنييوتسمىلعMcAfeeـلجمدملامكحتلاةحوليوتحت
َنّسحملانامألا•
جمدلايفمكحتلا•

ةدوزمةعباطلايتأت.رمألامزلاذإنامألاىوتسمنييعتبمقطقف:ةظحالم
.تالاحلانمديدعلايفقيقدوهو،"نَّسحملانامألا"ىوتسمب

.نامألا>صئاصخلاقوفرقنا،فئاظولاةددعتمةعباطللنمضملابيولامقلميف.1
.McAfeeـلجمدملامكحتلاقوفرقنا.2

"تاهيبنتلاتاظحالم"تارايخةئيهتو،"McAfeeـلجمدملامكحتلا"تازيمنيكمتل.3
.ريرحتقوفرقنا،"زاهجلانامأتايوتسم"ديدحتل

يفمكحتلاوأنَّسحملانامألاددح،"نامألاىوتسم"نمض،نامألاىوتسمنييعتل.4
.جمدلا

.ظفحقوفرقنا،نامألاىوتسمك"نَّسحملانامألا"ديدحتبتمقاذإ.5
تيبثتحاتفملخدأو،يلاتلاقوفرقنا،نامألاىوتسمك"جمدلايفمكحتلا"تددحاذإ.6

.قيبطتقوفرقنامث،جمانربلاةزيم

.ةعباطلاليغشتةداعإمتت،نامألاىوتسمدادعإرييغتبمايقلادنع:ةظحالم
.قئاقدةدعةيلمعلاقرغتست
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هيبنتلاتارايخدادعإ
.نامألابقلعتمثدحعوقودنعكهيبنتىلعةعباطلاةئيهتكنكمي

:هيبنتلاتارايخنييعتل

.نامألا>صئاصخلاقوفرقنا،فئاظولاةددعتمةعباطللنمضملابيولامقلميف.1
.McAfeeـلجمدملامكحتلاقوفرقنا.2

.ريرحتقوفرقنا،"هيبنتلاتاظحالم"تارايخةئيهتل.3
:ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتلاسرإلةعباطلاةئيهتل.4

a.ظفحمث،ينورتكلإلاديربلاتاهيبنتقوفرقنا،"زاهجلاىلعاًيلحم"نمض.
b.ريرحتقوفرقنا،"ءارجإلا"نمض،"ينورتكلإلاديربلاتاهيبنت"راوجب.
c.ةحلاصلاينورتكلإلاديربلانيوانعلخدأ،نيملتسملاةعومجمنيوانع"نمض

.3وأ،2وأ،1قيبطتللةلباقةعومجملكل
d.ةعومجمنيكمتددح،ينورتكلإديربنيوانعبةعومجملكل.
e.ـلجمدملامكحتلاةحول"ـل،"نيملتسملاةعومجمتاليضفت"نمضMcAfee"،ددح

.3ةعومجملاو2ةعومجملاو،1ةعومجملا:تاهيبنتلالبقتستنأديرتةعومجملك
f.قيبطتقوفرقنا.
g.قفاومقوفرقنا،ةبلاطملادنع.

.تاهيبنتلاتاظحالمةقيرطةئيهتبمق.5
ePolicyمقلمىلإينورتكلإلاديربلاتاهيبنتلاسرإلةعباطلاةئيهتل•

OrchestratorـلMcAfee،ـلةديعبلالولحلا"نمضMcAfee"،مقلمددحePolicy
OrchestratorـلMcAfee.

®Xeroxبيومدختستتنكاذإ• CentreWare®مق،كبةصاخلاتاعباطلاةرادإل
®Xeroxبيويفنامألاتاهيبنتةئيهتب CentreWare®.

®Xeroxمدختسا،كبةصاخلاتاعباطلاريدتXeroxتناكاذإ• Device Managerلاسرإل
.ةلجسُملاتاعباطلانمنامألاتاهيبنت

اًضيأةعباطلاموقت،"McAfeeـلجمدملامكحتلا"تازيمنيكمتدنع:ةظحالم
.قيقدتلالجسيفنامألاثادحأةعباطلاليجستب
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ةيلمعلاىلعةماعةرظن
نامألاتاهيبنتةئيهتل،بولطملاددحملابيترتلاب،تاءارجإلاةماعلاةرظنلاهذهمدقت
McAfeeيف ePO.

McAfeeيفنامألاثدحتاهيبنتةئيهت ePO
McAfeeيفنامألاثادحأتاهيبنتةئيهتل ePO،مدُقملابيترتلابءارجإلكلِمكأ:

McAfeeمقلمجمانربءارشبمق.1 ePOلثممبلصتا،ليصافتلاةفرعمل.هتيبثتو
McAfeeةرايزبلضفتوأwww.mcafee.com.

McAfeeـل®Xeroxتادادتمابلطتت.2 ePOلمعراطإMicrosoft .NET.لمعراطإليزنتبمق
Microsoft .NET،ةرايزبلضفت،ليصافتلاةفرعمل.ثدحألاوأ4.0رادصإلاwww.
microsoft.com.

.ePOمقلميفمدختسُملاSQLىلعبولطملاNET.رادصإدمتعي:ةظحالم

حتفدنعError-2ةلاسرروهظكلذنعجتنيس،ءارجإلااذهلِمكتملاذإ:ةظحالم
Xeroxدادتما MFP.

McAfeeـل®Xeroxتادادتماليزنتبمق.3 ePOىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.اهتيبثتو
McAfeeـلXeroxتادادتماتيبثتوليزنت ePO.

McAfeeيفصيخرتلاحيتافمريفوتبمق.4 ePO.ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل
McAfeeيفصيخرتلاحيتافمريفوت ePO.

McAfeeمقلمبلاصتالااهنكميةعباطلانأنامضل.5 ePO،لاصتاذفنمرييغتبمق
McAfeeيفيضارتفالاليمعلاطيشنت ePO.رييغتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل
McAfeeيفليمعلاطيشنتلاصتاذفنم ePO.

فلملامجحليمحتدحلىصقألادحلارييغتبمق،ةعباطلاجماربتاثيدحتبحامسلل.6
McAfeeمقلمىلع ePO.نمربكأفلملامجحليمحتدحلىصقألادحلانوكينأبجي
دحلارييغتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.®Xeroxةعباطجمانربثيدحتفلممجح
McAfeeمقلمىلعفلملاليمحتمجحدحلىصقألا ePO.

.ةمظتنمتارتفىلعنمًالدباهثودحدنعنامألاثدحتاهيبنتلاسرإمتهنأنمدكأت.7
McAfeeيف®Xeroxتاعباطبةسايسلاطبرامث،نامأةسايسئشنأ ePO.ةفرعمل
McAfeeيفةسايسنييعتوءاشنإىلإعجرا،ليصافتلا ePO.

مق،نامألاهيبنتثدحيفاًيئاقلتينورتكلإلاديربلالئاسرىقلتتكنأنامضل.8
McAfeeيفةيئاقلتلاةباجتسالاةئيهتب ePO.ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل
McAfeeيفةيئاقلتلاةباجتسالاةئيهت ePO.

مكحتلاةحول"ةحفصىلع،فئاظولاةددعتمةعباطللنمضملابيولامقلميف.9
McAfeeمقلمنأشبليصافتلاميدقتبمق،"McAfeeـلجمدملا ePO.ةفرعمل
McAfeeمقلمتادادعإةئيهتىلإعجرا،ليصافتلا ePolicy Orchestrator.

ىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل.كتكبشىلع"ةقئافدقُع"ـكتاعباطلاصصخ.10
."ةقئافدُقع"ـكتاعباطلاصيصخت

McAfeeلخادهترادإمتتزاهجلانأنمدكأت.11 ePO.دكأتلاىلإعجرا،ليصافتلاةفرعمل
McAfeeيفهترادإمتتزاهجلانأنم ePO.

McAfeeةلاكوةئيهتبمق.12 ePO.ةلاكوةئيهتىلإعجرا،ليصافتلاةفرعملMcAfee
ePO.
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McAfeeـلXeroxتادادتماتيبثتوليزنت ePO
.zip.فلميفةنمضمتادادتمالا.اهليزنتبمقمث®Xeroxتادادتماعقومددح.1

a.معدبيوعقومىلإلاقتناللXerox®،بتكامثبيولاحفصتمحتفاwww.xerox.
com/office/support.

b.مث،كزاهجزارطبتكا،ثحبلالقحيف،ددحملاكزاهجلمعدلاةحفصىلإلاقتنالل
.Enterىلعطغضا

c.تاليزنتلاوليغشتلاجماربقوفرقنا،كزاهجلرهظتيتلاجئاتنلاةمئاقنم.
d.كبصاخلامداخللليغشتلاماظنددح،ليغشتلاماظنلةلدسنملاةمئاقلانم.

ليغشتلاماظنسيلو،مقلمللليغشتلاماظنديدحتنمدكأت:ةظحالم
.رتويبمكلازاهجل

e.دادتماقوفرقنا،"تاقيبطتلاوةدعاسملاتاودألا"نمضXeroxـلMcAfee ePolicy
Orchestrator (ePO(.

f.لوبققوفرقنامث،يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتاأرقا.
حتفتال.تقؤمدلجمىلإنيطوغضملادادتمالايفلملقنامث،zip.فلمحتفا.2

.zip.دادتماتافلم

McAfeeيف.3 ePO،دادتماتافلمّتبث.zip.

a.بيوةهجاوىلإلوصولاMcAfee ePOىلعhttps://servername.8443:قاطنلا.

b.تادادتمالا>جمانربلا>ةمئاقلاىلإلقتنا.
c.دادتماتيبثتقوفرقنا،ىرسيلاةيولعلاةيوازلايف.
d.دادتمافلمددحو،تقؤملادلجملالإلقتنا.zip،هحتفامث.
e.قفاومقوفرقنا.

دادتماتيبثتمتهنأىلإريشتتيبثتلاءانثأةلاشرترهظاذإ:ةظحالم
Solidcoreدادتمالِزأ،لعفلابSolidcoreِدعأ،تيبثتلالامتكادعب.دوجوملا

ةفرعمل.SolidcoreدادتماثيدحتبمقوXeroxنمدوزملاجمانربلاتيبثت
McAfeeتادادتماةلازإىلإعجرا،ليصافتلا ePOاهتيبثتو.

f.دادتمافلمّتبث.zipرخآلا.
يفصيخرتلاحيتافمريفوتىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.4

McAfee ePO.
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McAfeeيفصيخرتلاحيتافمريفوت ePO
McAfeeبيوةهجاوىلإلوصولا.1 ePOىلعhttps://servername.8443:قاطنلا.

.مقلملاتادادعإ>ةئيهتلا>ةمئاقلاىلإلقتنا.2
.Solidcoreقوفرقنا.3

.ريرحتقوفرقنا،ىنميلاةيلفسلاةيوازلايف.4
:ةيلاتلاصيخرتلاحيتافملخدأ.5

XL17-ZCWK-K7E2-9PZY-OT6V:مكحتلارييغتبمق•

ZM7H-FX52-3SFL-TR5Z-MAG3:قيبطتلايفمكحتلا•

K5DA-AG51-5AR3-OB99-WTDG:جمدلايفمكحتلا•

.ظفحقوفرقنا.6
طيشنتلاصتاذفنمرييغتىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.7

McAfeeيفليمعلا ePO.
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McAfeeيفليمعلاطيشنتلاصتاذفنمرييغت ePO
McAfeeبيوةهجاوىلإلوصولا.1 ePOىلعhttps://servername.8443:قاطنلا.

.مقلملاتادادعإ>ةئيهتلا>ةمئاقلاىلإلقتنا.2
.ذفانملاقوفرقنا.3
.ريرحتقوفرقنا،ىنميلاةيلفسلاةيوازلايف.4
فالخبمدختسُمريغذفنميأوأ،8083بتكا،ليمعلاطيشنتلاصتاذفنمراوجب.5

.8081،يضارتفالا

.ظفحقوفرقنا.6
مجحدحلىصقألادحلارييغتىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.7

McAfeeمقلمىلعفلملاليمحت ePO.
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مقلمىلعفلملاليمحتمجحدحلىصقألادحلارييغت
McAfee ePO

McAfeeمقلمىلإلوصولابمق.1 ePO،ىلإلقتنامثC:\Program Files (x86)
\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion.

.orion.propertiesفلملاحتفا،صنررحمقيبطتمادختسا.2

.orion.upload.maxىلإorion.upload.max.size=90000000صنلارييغت.3
size=500000000.

.صنلافلمظفحا.4
.ePOمقلمليغشتِدعأ.5

يفةسايسنييعتوءاشنإىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.6
McAfee ePO.
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McAfeeيفةسايسنييعتوءاشنإ ePO
McAfeeبيوةهجاوىلإلوصولا.1 ePOىلعhttps://servername.8443:قاطنلا.

.ةسايسلاجولاتك>ةسايسلا>ةمئاقلاىلإلقتنا.2
.McAfeeليمعددح،"جتنملا"راوجب.3

.ماعددح،"ةئفلا"راوجب.4
قوفرقنا،"تاءارجإلا"دومعنمض،"يبصاخلايضارتفالا"راوجب،ةسايسلاءاشنإل.5

.راركت
a.ليمعبتكا،"مسالا"راوجبMFP.

b.ةياهنطاقنلبتكا،"تاظحالملا"راوجبXerox.

c.قفاومقوفرقنا.
.MFPليمعقوفرقنا،"مسالا"نمض،ةسايسلاريرحتل.6

.ثادحألابيوبتلاةمالعقوفرقنا.7
a.ةيولوأيذثدحهيجوتةداعإنيكمتددح،اًقبسمديدحتلامتيملاذإ.
b.يتامولعمددح،نمربكأوأيواستةيولوأبثادحأهيجوتةداعإراوجب.
c.1بتكا،تاليمحتلانيبينمزلالصافلاراوجب.
d.20بتكا،ليمحتلكلثادحألاددعلىصقألادحلاراوجب.

e.ظفحقوفرقنا.
.ةسايسلانييعتدعاوق>ةسايسلا>ةمئاقلاىلإلقتنا.8
.ةديدجنييعتةدعاققوفرقنا.9

a.ليمعبتكا،"مسالا"راوجبMcAfee.

b.يلاتلاقوفرقنا.
c.ةسايسةفاضإقوفرقنا.
d.ليمعددح،"جتنملا"نمضMcAfee،ةسايسلا"نمضمث،ماعددح،"ةئفلا"نمضو"

.MFPليمع،ةديدجلاكتسايسددح

e.يلاتلاقوفرقنا.
f.ةمالعلاقوفرقنا،"ةرفوتملاصئاصخلا"نمض.
g.ةمالعبقوفرقنا"ةنراقملا"نمض.
h.ددح،"ةميقلا"نمضXerox MFP.

i.قفاومقوفرقنا.
j.يلاتلاقوفرقنا.

.ظفحقوفرقنا.10
ةيئاقلتلاةباجتسالاةئيهتىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.11

McAfeeيف ePO.

®McAfeeـلجمدملامكحتلا15

®McAfeeنيوكتليلد ePO™

McAfeeنامأثدحتاهيبنتةئيهت ePO



McAfeeيفةيئاقلتلاةباجتسالاةئيهت ePO
ةزيمّتبث،ةيئاقلتلاهيبنتلاتاراطخإلابقتساةردقبنامألايلوؤسمديوزتل
جمدملامكحتلاةحولتفشتكاىتمتاراطخإلاهذهلاسرإمتي."ةيئاقلتلاةباجتسالا"
لكىلعاذهةباجتسالاماظنقبطي،تيبثتلادنع.XeroxزاهجىلعنامأثدحMcAfeeـل
ةيئاقلتلاةباجتسالالغشتيتلاثادحألا.EPOمقلمةطساوباًيلاحةدوزملاةزهجألا
Xeroxتاهيبتل MFPضفرمتوأ،فلملاةباتكضفرمتوأ،فلملاةءارقضفرمت:يه
.ذيفنتلا

نمضينأبجي،اهنيكمتل.ةيئاقلتلاةباجتسالاليطعتمتي،يضارتفالكشب
.اًحلاصينورتكلإديربناونعنامألوؤسم

:ةباجتسالانيكمتوينورتكلإديربناونعةفاضإل

McAfeeيف.1 ePO،ةيئاقلتلاتاباجتسالا>يئاقلتلاليغشتلا>ةمئاقلاددح.
.ةديدجلاةباجتسالاقوفرقنا.2

a.تاهيبنتبتكا،"مسالا"راوجبXerox MFP.

b.ديدهتلاثادحأبتكا،"فصولا"راوجب.
c.ثادحأددح،ثدحلاةعومجملةبسنلابSolidcore.

d.ليمعلاثادحأددح،ثدحلاعونلةبسنلاب.
e.ةنّكمُمددح،"ةلاحلا"ـلةبسنلاب.
f.يلاتلاقوفرقنا.

.ثدحلاقوفرقنا.3
a.يذلافلملاو،هفذحمتيذلافلملاو،هؤاشنإمتيذلافلملاددح،"ةميقلا"نمض

قوفرقنامث،فلملاةءارقضفرمتو،هضفرمتيذلاذيفنتلاو،هليدعتمت
.فصءاشنإل)+(عمجلاةمالعةنوقيأ

b.ينورتكلإلاديربلانيوانعبتكا،"نوملتسملا"نمض.
c.ظفحقوفرقنامث،يلاتلاقوفرقنا.

لكثادحأةدعتثدحاذإةباجتسالاهذهليغشتددح،"دييقتلا"ـل،عيمجتلا"نمض.4
.ةدحاوةعاس

.ينورتكلإديربلاسرإددح،"تاءارجإلا"بيوبتلاةمالعنمض.5
.ظفحقوفرقنامث،يلاتلاقوفرقنا.6
McAfeeمقلمتادادعإةئيهتىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.7 ePolicy

Orchestrator.
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McAfeeمقلمتادادعإةئيهت ePolicy Orchestrator
.نامألا>صئاصخلاقوفرقنا،فئاظولاةددعتمةعباطللنمضملابيولامقلميف.1
.McAfeeـلجمدملامكحتلاقوفرقنا.2

قوفرقنا،"زاهجلانامأتايوتسم"راوجب،"McAfeeـلجمدملامكحتلاةحول"ةحفصىلع.3
.ريرحت

McAfeeمقلمددح.4 ePolicy Orchestrator،ظفحقوفرقنامث.
McAfeeمقلمددح.5 ePolicy Orchestrator،ريرحتقوفرقنامث.
مقوبسانملكشبمقلملافيضممساوأَقسَنُملاناونعلابتكا.ناونععونددح.6

.ةجاحلابسحيضارتفالاذفنملامقررييغتب
قيبطتىلإلوصوللةعباطلاهمدختستيذلامسالابتكا،"مدختسملامسا"نمض.7

McAfeeمقلم ePO.

.اهتحصنمققحتللىرخأةرمرورملاةملكبتكامث،رورملاةملكبتكا.8
.ظفحقوفرقنا.9
دقُع"ـكتاعباطلاصيصختىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.10

."ةقئاف
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"ةقئافدقُع"ـكتاعباطلاصيصخت
McAfeeـل®Xeroxدادتمامدختسي ePOنمتاعباطثالثىلإلصيامXerox®ةقئافدقُعك
نمرثكأصصختنأبXeroxيصوت.اهبقارتيتلاىرخألا®Xeroxتاعباطبلاصتالل
يفتناكوأةدحاوةقئافةدقعليغشتمتيملاذإ.ةقئافةدقعكةدحاو®Xeroxةعباط
McAfeeمدختسينأنكمي،ليغشتلافاقيإعضو ePOلاصتاللىرخألادقُعلا
ىلإةنيعمتالاخدإةفاضإبةقئافدُقعكتاعباطلاصيصختكنكمي.ىرخألاتاعباطلاب
.DNSمقلم

:ةظحالم

McAfeeمقلموكبةصاخلا®Xeroxتاعباطمدختستنابجي• ePOمقلمسفن
DNS.

McAfeeمقلمسيلو،DNSمقلمىلعةيلاتلاتاءارجإلالِمكأ• ePO.

:يليامميأبمق،DNSلاخدإةفاضإل

ةدوجوملاتاقاطنلانمديزملاوأOneىلإDNSتالاخدإةفاضإ
ةفاضإلةقيرطلاهذهمدختسا،كتكبشيفتاقاطنلانمليلقددعكيدلناكاذإ
.قاطنلكلDNSتالاخدإ

.ةقئافةدقعكاهصيصختديرتةعباطلكقاطنىلعرثعا،DNSمقلمىلع.1
:اهتيمستبمقمث،ةقئافلادقُعلالكلتالاخدإفِضأ،قاطنلكل.2

•XeroxDiscoverySuperNode1

•XeroxDiscoverySuperNode2

•XeroxDiscoverySuperNode3

.فرحألاةلاحلةساسحتسيلةقئافلادُقعلالكلتالاخدإلا:ةظحالم

لكلةقباسلاةوطخلاّررك،دحاوDNSمقلمنمرثكأمدختستكتكبشتناكاذإ.3
.ىرخألاDNSتامقلم

يفهترادإمتتزاهجلانأنمدكأتلاىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.4
McAfee ePO.

دحاوديدجقاطنىلإDNSتالاخدإةفاضإ
تالاخدإةفاضإلةقيرطلاهذهمدختسا،كتكبشيفتاقاطنلانمريبكددعكيدلناكاذإ

DNSدحاوقاطنل.

McAfeeـلXeroxدادتماثحبي.Xerox.localمساباًقاطنئشنأ،DNSمقلمىلع.1 ePOنع
.مسالااذهبقاطن

:اهتيمستبمقمث،ةقئافةدُقعلكلتالاخدإفِضأ،Xerox.localـل.2
•XeroxDiscoverySuperNode1

•XeroxDiscoverySuperNode2

•XeroxDiscoverySuperNode3

يفهترادإمتتزاهجلانأنمدكأتلاىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.3
McAfee ePO.
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McAfeeيفهترادإمتتزاهجلانأنمدكأتلا ePO
McAfeeيف.1 ePO،ماظنلاةرجشقوفرقنا.
.هيلعروثعلامتودوقفمقوفرقنا.2
.ةيعرفلاتاعومجملالكوةعومجملاهذهددح،"طبضلاةقبسمتادادعإلا"نمض.3
.كبصاخلاXeroxزاهجروهظنمققحت.4
:"ةراُدملاةلاحلا"نمض"راُدم"ـككبصاخلاXeroxزاهجروهظنمققحت.5
McAfeeةذفانيف.6 ePO،دادتماقوفرقنامث،ثلاثفرطددح،ةمئاقلا"نمضXerox

MFP.

McAfeeلوصوىلعلوصحلل.7 ePOدادتماةنوقيأطاقسإوبحسبمق،بسانمXerox
MFPيولعلاراعشلاىلإ.

McAfeeةلاكوةئيهتىلإعبات،نامألاتاهيبنتةئيهتيفرارمتسالل.8 ePO.
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3
McAfeeةلاكوةئيهت ePO
:ىلعلصفلااذهيوتحي

McAfeeةلاكوةئيهت• ePO...................................................................................................22
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McAfeeةلاكوةئيهت ePO
McAfeeمادختساباهتئيهتبجي،ةسايسمادختسامتاذإ ePO.

McAfeeيف.1 ePO،ةئيهتلاددح،"ةمئاقلا"نمض.
.مقلملاتادادعإددح.2
.ةلاكولاتادادعإددح.3
.ريرحتقوفرقنا،ىنميلاةيلفسلاةيوازلايف.4
.اًيوديةلاكولاتادادعإةئيهتددح،"عونلا"نمض.5
.كعقوملةديرفلاتادادعإلاةقباطملاًيوديةئيهتبمق،ةلاكولامقلمتادادعإنمض.6
.ظفحقوفرقنا.7
.ePOمقلمليغشتِدعأ.8

دادتماحتفدنعError-2ةلاسرروهظكلذنعجتنيس،ءارجإلااذهلِمكتملاذإ:ةظحالم
Xerox MFP.
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4
McAfeeتادادتماةلازإ ePOاهتيبثتو
:ىلعلصفلااذهيوتحي

McAfeeتادادتماةلازإ• ePO24................................................................................اهتيبثتو
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McAfeeتادادتماةلازإ ePOاهتيبثتو
لِزأ،لعفلابSolidcoreدادتماتيبثتمتهنأىلإريشتتيبثتلاءانثأةلاشرترهظاذإ
مقوXeroxنمدوزملاجمانربلاتيبثتِدعأ،تيبثتلالامتكادعب.دوجوملاSolidcoreدادتما
يوررضلاساسألاءاشنإىلإنيتوطخلانيتاهءارجإيدؤي.Solidcoreدادتماثيدحتب
.رادصإثدحأىلإجمانربلاثيدحتل

.يلاحلاجمانربلالِزأ.1
.Xeroxنمدوزملاجمانربلاّتبث.2

.وتللهتيبثتمتيذلاجمانربلارادصإمادختسابلماكلابدادعإلاءارجإلِمكأ.3
.يلاحلارادصإلاىلإةيقرتلابمق،اًرفوتمناكاذإ.4
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