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ÚVODEM
CO JE TO TRUSTEER RAPPORT A JAK FUNGUJE?
Trusteer Rapport je doplněk internetového prohlížeče
Trusteer Rapport doplňuje práci běžného antivirového programu (není tedy jeho
náhradou) o funkce zabezpečující PC před „moderními“ podvodníky (phishing, snaha o
krádeže identity, hesel a citlivých údajů vůbec) a dosud neznámými hrozbami
Trusteer Rapport je speciálním a účinným nástrojem pro boj proti phishingovým útokům
na stránky, snahám o odchycení a odeslání hesla, krádežím identity apod.
Trusteer Rapport na povolených (důvěryhodných) stránkách (a stránky Komerční banky
jsou na seznamu důvěryhodných okamžitě) automaticky kontroluje, zda-li nás někdo
neposlouchá, zda-li už v počítači (prohlížeči) nefunguje nějaký druh viru a podvodné
aktivity účinně blokuje.
JAK POZNÁME, ŽE JSME CHRÁNĚNI A KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE?

Po instalaci a přechodu do aplikace
MojeBanka naleznete v adresním
řádku prohlížeče ikonu Trusteer.
ZELENÁ barva ikony znamená
Jsme chráněni a vše je v pořádku.

Další iformace k zabezpečení počítače naleznete na stránkách Komerční banky a oficiální
stránce Trusteer, včetně častých dotazů.
PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY A PROHLÍŽEČE
Trusteer a jeho podpora zahrnuje většinu kombinací aktuálních operačních systémů a
internetových prohlížečů.

Kapitola: Úvodem

Microsoft Windows 7 a všechny vyšší verze
o Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge
Apple MacOS 10.8 a všechny vyšší verze
o Safari, Firefox a Google Chrome
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STAŽENÍ INSTALAČNÍHO SOUBORU

1. Klikneme na tento odkaz, upozornění zabezpečení potvrdíme kladně Povolit (v anglické
verzi Allow).
2. Zvolíme odkaz Windows.
3. Zobrazí-li výzva na uložení souboru RapportSetup.exe do PC, potvrdíme Uložit či
Uložit soubor.

Kapitola: Stažení instalačního souboru

Není-li nastaveno jinak, stažený soubor nalezneme v adresáři
C:\Users\“Vaše přihlašovací jméno do PC“\Stažené soubory\
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INSTALACE

Kapitola: Instalace

1. Ukončíme všechny spuštěné programy, včetně internetového prohlížeče a spustíme
soubor RapportSetup.exe. Je-li zapnutý nástroj Řízení uživatelských účtů, je třeba
spuštění dodatečně povolit.
2. Úvodní informace se týká případných upozornění, která by mohla generovat jiné
bezpečnostní produkty typu antivirové programu, firewallu apod. Pokud se při instalaci
budou objevovat informace s žádostí o povolení instalace, potvrzujte je kladně jako
ANO, POVOLIT, ODBLOKOVAT apod.
Samotné upozornění potvrdíme OK.
3. Proběhne automatické stažení dalších informací. Vyčkáme.
4. Potvrdíme Přijímám podmínky licenční smlouvy a následně stiskneme tlačítko
Instalace.
5. Instalaci dokončíme stiskem tlačítka Dokončit.
6. Po dokončení se automaticky otevřené stránka s informací o úspěšně dokončené
instalaci. Následně restartujeme počítač.
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GOOGLE CHROME – INSTALACE ROZŠÍŘENÍ RAPPORT

Kapitola: Google Chrome – instalace rozšíření Rapport

1. Přejdeme na stránku
https://chrome.google.com/webstore/detail/rapport/bbjllphbppobebmjpjcijfbakobcheof.
Není-li Google Chrome nastaven jako výchozí prohlížeč, adresu zkopírujeme a vložíme
do adresního řádku.
2. Klikneme na tlačítko Přidat do Chromu.
3. Potvrdíme volbou Přidat.
4. Zobrazí se informace o úspěšném přidání.
5. Instalaci dokončíme kliknutím na tlačítko Aktivovat rozšíření.
6. Na závěr Google Chrome restartujeme.
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TRUSTEER RAPPORT A UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že se od nás různé podvodné programy a viry snaží získat citlivé informace,
snaží se nás Trusteer chránit obecně. Tato 3 hlášení jsou informativní a pokud víme, kde jsme
(na seriózní stránce), můžeme je pouze potvrdit a pokračovat v práci.
1. Na stránkách, které máme
nastaveny v ochranném režimu,
je blokováno pořizování otisku
obrazovky (printscreen). Pokud
se budeme snažit otisk obrazovky
získat, zobrazí Trusteer Rapport
upozornění, které postačí
Povolit.
2. Při zadávání hesel na nezabezpečených stránkách (v adrese není uvedeno HTTPS).

Zadání čísla platební karty
při registraci účtu na portálu
PayPal

Kapitola: Trusteer rapport a upozornění

3. Při zadávání čísla platební karty.
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JAK NASTAVIT OCHRANU I PRO JINÉ STRÁNKY
Ochranu lze nastavit na jakékoliv, zpravidla zabezpečené, tzn. stránce, jejíž adresa začíná
https:// např. https://www.seznam.cz/ nebo https://www.facebook.com/.

1. Jsme na zabezpečené stránce (adresa začíná https://). V tomto případě na adrese
https://www.seznam.cz.

2. Stránka není automaticky chráněna a ikona Trusteer Rapport je šedivá.
3. Klikněte na šedivou ikonu a v modrém okně potvrdíme Chránit tuto webovou
stránku.

Kapitola: Jak nastavit ochranu i pro jiné stránky

4. Ikona Trusteer Rapport se mění na zelenou = stránka je chráněna.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO FIREMNÍ PROSTŘEDÍ A SPRÁVCE IT
Obecně instalace může probíhat stejně, jako je tomu v případě běžného koncového počítače.
Firemní prostředí je ale přeci jen specifické s nároky, které běžný uživatel nemá nebo nevnímá.
ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ




Instalaci Trusteer Rapport společnosti IBM doporučujeme i pro firemní klienty a to
zejména na koncové, pevné stanice (služební notebooky uživatelů, pevné desktopové
stanice apod.).
O možnostech instalace musí rozhodnout firemní správce výpočetní techniky.
Doporučujeme navštívit startovací stránku pro firemní podporu.

Kapitola: Doplňující informace pro firemní prostředí a správce IT
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