Your reliable networking solutions partner

DrayTek - GlobalView
H DrayTek με κάθε αγορά Router Vigor προσφέρει 30 ημέρες δοκιμαστικής έκδοσης της
εφαρμογής Web Content Filter GlobalView.
To GlobalView URL Filtering της Cyren αξιοποιεί τη μοναδική "in the cloud" υποδομή που
διαθέτει για να προσφέρει ασύγκριτη προστασία στο web. Η λύση έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις
ανάγκες των χρηστών, αποφεύγοντας την "ενιαία-για-όλους" προσέγγιση που χρησιμοποιούν
άλλες, παραδοσιακές λύσεις. Με εμπειρία σχεδόν δύο δεκαετιών στον κλάδο του e-mail security,
η Cyren διαθέτει εξαιρετική διορατικότητα σε απειλές, μπλοκάροντας επιβλαβείς ιστοσελίδες σε
χρόνο μηδέν, συχνά πολύ πριν οι χρήστες εκτεθούν σε αυτές.

Oδηγίες ενεργοποίησης
Για την ενεργοποίηση της δωρεάν άδειας 30 ημερών, είναι απαραίτητη η δημιουργία MyVigor
account και το registration του router μέσα από το λογαριασμό σας.
Βήμα 1ο
Πληκτρολογήστε στον browser τη διεύθυνση http://192.168.1.1. και πατήστε στο «Product
Registration», που θα σας οδηγήσει στο MyVigor portal. Σημείωση: είναι απαραίτητο να
μεταβείτε στη σελίδα MyVigor μέσα από το Vigor router σας έτσι ώστε οι πληροφορίες της
συσκευής να σταλούν στο server.

Βήμα 2ο
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας MyVigor.
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Βήμα 3ο
Επιλέξτε My Information > My Product, καταχωρείστε Nickname για τη συσκευή σας και
πατήστε Add ώστε να προστεθεί στο λογαριασμό σας.

Βήμα 4ο
Επιλέξτε OK για καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων.

Βήμα 5ο
Μεταβείτε στο My Information->> My Product κι επιλέξτε τη συσκευή που μόλις προσθέσατε.

Βήμα 6ο
Επιλέξτε Trial WCF Cyren service ώστε να ενεργοποιηθεί η δοκιμαστική άδεια και ακολούθως
στο ->> Web Content Filter Profile επιλέξτε ναι, εφόσον συμφωνείτε.

Βήμα 7ο
Επιβεβαιώστε την ημερομηνία ενεργοποίησης και κατόπιν επιλέξτε Register.
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Βήμα 8ο
Εάν βλέπετε κάποια αντίστοιχη εικόνα όπως την παρακάτω αυτό σημαίνει ότι η άδεια χρήσης
έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.

H DrayTek, κορυφαία εταιρεία στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων VPN/Firewall/Security,
διαθέτει μια πλήρη γκάμα από ADSL/VDSL Routers, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε
εφαρμογής.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της DrayTek στην Ελλάδα και την
Κύπρο είναι η LEXIS Πληροφορική.
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