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1. Introducció 

1.1 Objecte 

L’objectiu del servei de instal·lació i comprovació de l'antivirus és tenir capacitat per instal·lar i 
comprovar l'estat de l'antivirus i realitzar una neteja del sistema si fos necessari.  

1.2 Abast 

Tots els Lots relacionats amb el servei de suport als SSAA i CSEE. Aquest procediment és 
vàlid tant per tasques de suport remot com suport de camp. 

1.3 Gestió Coneixement 

Paraules clau de recerca (Tags) generals del procediment: instal·lació, configuració, antivirus, 
virus. 

2. Bibliografia i altres documents relacionats 

 EDU-S.TIC-ORGN0011 – Servei Gestió Remota 

 EDU-S.TIC-ORGN0011b – Catàleg de Serveis 

3. Conceptes, definicions i abreviatures 

COB:  Centre d’Operació de Barcelona (Telefónica) 

SAU:   Servei d’Atenció Unificada 

GR: Gestió Remota 

OGO: Oficina de Gestió Operativa 

DE: Departament d’Ensenyament 

CSEE: Centres i Serveis Educatius 

SSAA: Serveis Administratius 

SSCC: Serveis Centrals 

SSTT: Serveis Territorials 

FM: Fractalia Manager 

GED: Gestió de l’Entorn Distribuït 

4. Revisió de l'antivirus 

4.1 Descripció General 

El servei consisteix en revisar l’agent antivirus de l’equip, la seva correcta sincronització i 
actualització amb el servidor antivirus, així com fer una revisió general de configuració / 
parametrització / registres de l’agent. 

Posteriorment, s’actualitzarà a la última versió de signatures (i motor, si s’escau). Finalment, 
s’escanejarà el PC per comprovar qualsevol possible infecció. 
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4.2 Diferenciar l’afectació de la petició 

Sistema Operatiu: Windows i Linkat (en les versions suportades pel Departament 
d’Ensenyament). 

4.3 Escalats 

En cas de Gestió Remota, cal tenir en compte que aquesta actuació té els seus límits en 
aquells aspectes que impliquen manipulació del maquinari, aspecte que correspon al servei in-
situ. 

En altres casos s’ha de fer escalat a altres Lots i/o proveïdors. 

4.4 Validació i tancament de la petició 

Registre a l’eina corresponent de les activitats realitzades i tancament del tiquet amb posterior 
validació de l’usuari. 

5. Procediment d’actuació 

5.1 Activitat 1: comprovació de la instal·lació de l'antivirus 

Es verificarà que l'usuari disposi de programari antivirus i que aquest es trobi actiu a l'ordinador. 
Mirant en la safata del sistema podrem veure si l'antivirus aquesta carregat i el seu estat actual: 

  

Si no disposa de ningun antivirus instal·lat procedirem a instal·lar un, assegurant-nos que no 
queden restes de ningun altre antivirus que hagués estat instal·lat anteriorment en l'ordinador. 

5.2 Activitat 2: comprovació  del correcte funcionament de l'antivirus 

L'antivirus sol indicar el seu estat en la pantalla principal, assenyalant si el seu funcionament és 
correcte o hi ha algun problema amb el sistema de protecció, en cas d'existir algun problema 
podem obtenir més informació a través dels informes d'errors del propi antivirus. 

Si el problema és a causa del sistema de protecció procedirem a:  

 Reiniciar l'ordinador per a veure si el problema contínua.  

 Reinstal·lar / reparar l'antivirus. 

Si el problema és a causa de les actualitzacions procedirem a: 

 Comprovar que l'antivirus estigui activat i que els codis de client i activació de productes 
siguin correctes. 

 Comprovar la configuració del Proxy en cas que el centre disposi d'un. 

5.3 Activitat 3: revisió de la configuració 

Per a un correcte funcionament de l'antivirus i una protecció òptima han de revisar-se els 
següents paràmetres:  

 Activar actualitzacions automàtiques. 
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 Comprovar que l'antivirus s'iniciï automàticament a l'arrencar Windows. 

 Programar periòdicament escanejos complets del sistema. 

5.4 Activitat 4: preparació del sistema per a la neteja 

Abans de començar la neteja del sistema a la recerca de virus prepararem el PC perquè sigui 
més ràpida i efectiva: 

5.4.1 Activitat 4.1: desactivar la restauració del sistema 

En Windows XP hem de deshabilitar l'opció "Restaurar Sistema" abans de procedir a la neteja 
d'alguns virus. Aquesta característica realitza una còpia automàtica dels arxius essencials del 
sistema per a poder restituir-los davant qualsevol modificació crítica. No obstant això, alguns 
virus, es copien en certes carpetes o ubicacions especials i també són "protegits", causant 
problemes als antivirus a l'intentar eliminar-los, per això és necessari desactivar-lo abans de fer 
una neteja. 

5.4.2 Activitat 4.2: esborrar tots els arxius temporals 

Per a optimitzar la neteja és aconsellable esborrar tots els arxius temporals així aconseguirem 
que el procés sigui mes ràpid ja que l'antivirus haurà d'escanejar menys arxius. 

5.5 Activitat 5: actualitzar la base de signatures 

Per a assegurar-nos que l'escaneig detecta els virus mes nous tindrem que actualitzar la base 
de signatures i comprovar que disposem de la versió mes actualitzada possible. 

5.6 Activitat 6: fer una anàlisi completa de l'equip 

Una vegada que ja estigui preparat l'equip procedirem a executar l’escaneig a la recerca de 
virus i eliminar-los en cas necessari. 

6. Arxiu 

7. Annexos 


