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Sobre este guia

Este guia fornece aos administradores do RSA Archer instruções para instalar e fazer upgrade do
GRC do RSA® Archer®. Ele é destinado a administradores.

Suporte e serviço

Informações de atendimento ao
cliente

https://community.rsa.com/community/rsa-customer-
support

E-mail do atendimento ao cliente archersupport@rsa.com

Outros recursos

Recurso Descrição

Archer GRC
Community no
link da RSA

Nosso fórum público, na plataforma RSA Link Community, reúne todos os
clientes, clientes potenciais, consultores, formadores de opinião do RSA Archer
GRC, parceiros e analistas para falar sobre GRC como uma prática e inclui
demonstrações do produto, vídeos do GRC, white papers, blogs e muito mais.

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc

Comunidade do
cliente/parceiro
Archer no link
da RSA

Nossa comunidade privada é uma rede on-line avançada de GRC (governance,
risk and compliance) que promove a colaboração entre clientes, parceiros,
analistas do setor e especialistas em produtos do RSA Archer. Envolver-se com
a RSA Archer Community no RSA Link permite que você colabore para
resolver problemas, crie práticas recomendadas, estabeleça conexões com
colegas e entre em contato com os formadores de opinião do RSA Archer GRC.

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-
partner-community
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Recurso Descrição

RSA Ready O Programa de parceria de tecnologia da RSA é onde terceiros ganham acesso
ao software RSA para desenvolver uma interoperabilidade e a documentam e
certificam. Certificações RSA Ready são publicadas em uma comunidade on-
line e são compatíveis com o suporte da RSA.

https://community.rsa.com/community/products/rsa-ready

Documentação do RSA Archer

Você pode acessar a documentação do RSA Archer na comunidade de clientes/parceiros do Archer
no RSA Link, em: https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-
partner-community/platform/62

Documento Descrição

Notas da versão Uma lista dos problemas corrigidos da versão e uma lista de problemas
conhecidos no momento do lançamento da versão. Disponível em formato PDF.

Guia de
Novidades

Visão geral dos recursos novos e atualizados na versão. Visão geral das
diferenças entre as versões 5.x e 6.x do RSA Archer. Sugestões sobre como
planejar a migração da versão 5.x para 6.x estão inclusas. Disponível em
formato PDF.

Guia de
Instalação e
Upgrade

Instruções para instalação do RSA Archer GRC 6.2 e upgrade da versão 5.x
para 6.2. Disponível em formato PDF.

Documentação
on-line

Fornece informações sobre como utilizar os casos de uso da solução e da
plataforma RSA Archer. Este documento inclui as informações para configurar
e manter a plataforma e usar APIs Rest e da Web. Disponível no produto no
formato HTML5 por meio de links contextuais, bem como em formato Zip para
instalação local. O conteúdo no sistema de documentação on-line também está
disponível em formato PDF, dividido nos seguintes guias: Guia do
Administrador, Guia do Usuário, Guia da API REST, Guia de API da Web e um
Guia de Casos de Uso para cada caso de uso de solução disponível.

Ajuda on-line do
Archer Control
Panel (ACP)

Informações sobre como usar o módulo Painel de controle do RSA Archer para
gerenciar as configurações internas da plataforma, como chaves de licença,
caminhos globais e configurações. Disponíveis no módulo ACP, em formato
ZIP para instalação local e em formato PDF.
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Documento Descrição

Guia de
Configuração e
Segurança

Visão geral das configurações de segurança disponíveis na plataforma RSA
Archer e as práticas recomendadas de segurança para uso dessas configurações
a fim de garantir a operação segura da plataforma. Disponível em formato PDF.

Guia de
dimensionamen
to e
desempenho

Apresenta as considerações de desempenho e dimensionamento da plataforma.
Este documento destina-se a administradores de sistema responsáveis pela
instalação e pelo gerenciamento do RSA Archer. Disponível em formato PDF.
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Capítulo 1: Componentes e requisitos do sistema
Este capítulo apresenta os principais componentes da instalação do RSA Archer, os tipos de
configurações disponíveis e os requisitos para a execução do ambiente.

Componentes do RSA Archer

Há vários componentes principais para uma instalação RSA Archer.

l Aplicativo da Web

l Banco de dados de instância

l Repositório de arquivos

l Banco de dados de configuração

l Serviços

Aplicativo da Web

O RSA Archer Platform é um aplicativo da web que é executado em um servidor da web. Ele requer
o Microsoft IIS (Internet Information Service), Microsoft .NET Framework 4.6.1. Para obter
informações adicionais, consulte Requisitos do sistema. O aplicativo é gerenciado por meio de um
pool de aplicativos no IIS (Internet Information Services). Para obter mais informações, consulte os
Requisitos do pool de aplicativos.

Banco de dados de instância

Uma instância do RSA Archer é um único conjunto que inclui conteúdo exclusivo em um banco de
dados, a conexão com o banco de dados, a interface e o log-in. Você pode ter instâncias individuais
para cada local de escritório ou região ou para ambientes de desenvolvimento, teste e produção.

O banco de dados de instância armazena o conteúdo de RSA Archer para uma instância específica.

Repositório de arquivos

O repositório de arquivos é o local onde o RSA Archer armazena os arquivos da empresa. Esses
arquivos incluem logotipos da empresa e outros arquivos que não são alterados pelo processo de
instalação. A RSA recomenda configurar o repositório em um compartilhamento de rede.

Capítulo 1: Componentes e requisitos do sistema 12
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Banco de dados de configuração

O RSA Archer usa o banco de dados de configuração para armazenar dados que não sejam
específicos à instância, como informações do cliente e do aplicativo (inclusive a data e a versão).

Serviços

Os serviços dão suporte ao aplicativo da web. A tabela a seguir descreve os serviços do RSA
Archer.

Serviço Descrição

RSA Archer
Cache

Dá suporte à solução de armazenamento em cache para reduzir o número de
chamadas para o banco de dados, armazenando metadados, que consistem em
dados de idioma, aplicativo, solução e lista de valores.

Configuração
do RSA
Archer

Conecta-se ao banco de dados de configuração, no qual os parâmetros de
configuração dos serviços da plataforma e do RSA Archer estão armazenados.

Obs.: Esse serviço deve ser instalado e ativado em todos os servidores da Web e
de serviços.

RSA Archer
Instrumentation

Dá suporte ao registro de mensagens através do Rastreamento de Eventos para
Windows (ETW) para um banco de dados. Para obter mais informações,
consulte Registro de mensagens.

Obs.: Esse serviço somente precisará estar ativo se você estiver usando o ETW.

Sincronização
LDAP do RSA
Archer

Dá suporte à manutenção de usuários e grupos, sincronizando os usuários e os
grupos de RSA Archer aos usuários e grupos de outro sistema por meio de
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Obs.: Esse serviço somente precisará estar ativo se você estiver usando LDAP
para gerenciar contas de usuários.

Capítulo 1: Componentes e requisitos do sistema 13
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Serviço Descrição

Mecanismo de
trabalho do
RSA Archer

Administra todo o processamento de trabalho assíncrono de RSA Archer, como
alimentadores de dados, geração de resultados, notificações, recálculos e
trabalhos do sistema. Para obter uma listagem completa dos trabalhos de
processamento e do sistema, consulte "Tipos de trabalho" na Ajuda do
RSA Archer Control Panel ou no Guia do RSA Archer Control Panel (formato
PDF).

Obs.: Este serviço deve estar instalado para a execução do RSA Archer.

RSA Archer
Queuing

Cria e mantém índices para pesquisa de palavras-chave e anexos de arquivo.
Você só pode ter um único serviço RSA Archer Queuing ativado para uma
instância de RSA Archer.

Obs.: Este serviço é obrigatório em todos os servidores de serviços.

Workflow
avançado do
RSA Archer

Administra o recurso Advanced Workflow para processamento de workflows.
Este serviço é parte integrante de RSA Archer e deve ser executado o tempo
todo. Para soluções em que o recurso de Workflow avançado está disponível, o
workflow não funciona, a menos que o serviço de workflow do RSA Archer
esteja em execução.

Obs.: A partir da versão 6.1, o serviço de workflow avançado pode ser instalado
em cada host de aplicativos da Web, cada host de serviço, independentemente
um do outro, especificado durante a instalação. A RSA recomenda a instalação
do serviço de workflow avançado no mesmo host que cada aplicativo da web, a
menos que sua instalação exija um ambiente mais robusto.

Configurações do RSA Archer

O RSA Archer pode ser estruturado em várias configurações, dependendo de suas necessidades
exclusivas.

A RSA recomenda que você escolha uma configuração que seja facilmente adaptável e
dimensionável conforme as demandas crescentes do seu negócio. Ao determinar qual configuração é
melhor para você, leve em conta os requisitos de carga de usuário esperada, utilização e
disponibilidade para suas operações de negócios. Para obter informações adicionais sobre
otimização de desempenho, consulte o Guia de Dimensionamento e Desempenho do RSA Archer
GRC.

Capítulo 1: Componentes e requisitos do sistema 14
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Configuração recomendada

Para obter escalabilidade e desempenho ideais, a RSA recomenda uma configuração com vários
servidores para o RSA Archer. Essa configuração inclui servidores dedicados para hospedar o
aplicativo da Web e os serviços. Cada servidor desempenha uma função específica na configuração
de RSA Archer.

Banco de dados Descrição

Instância Banco de dados principal para armazenamento
de conteúdo da RSA Archer. Banco de dados de
conteúdo é o mesmo que banco de dados de
instância.

Configuração Repositório central de informação sobre
configuração para aplicativo da Web e
servidores de serviços. Esse banco de dados
facilita a instalação e manutenção de vários
servidores de aplicativo em uma implementação
de vários servidores.

(Opcional) Registro de mensagens A RSA recomenda que você crie um banco de
dados dedicado para mensagens ou outros
registros de eventos. Não use o banco de dados
de instância ou de configuração.

Configuração do ambiente de teste

A configuração do ambiente de teste consiste em um único servidor que hospeda o aplicativo da web
e serviços. Essa configuração é recomendada apenas para ambientes de teste. Outros recursos
podem ser instalados em servidores adicionais. Para obter instruções sobre como configurar esse
ambiente, consulte o Apêndice B: Ambiente de teste.

Capítulo 1: Componentes e requisitos do sistema 15
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Considerações de configuração

Uma configuração recomendada atende às necessidades de processamento atual e pode ser
expandida para crescimento futuro. Ela oferece maior flexibilidade e é altamente dimensionável,
pois cada camada pode ser dimensionada de modo independente. O aplicativo da Web, os serviços e
o conteúdo residem em bancos de dados diferentes de servidores distintos. Esse tipo de configuração
também dá suporte a ambientes de alta disponibilidade que usam balanceamento de carga para
distribuir a carga com base na disponibilidade do servidor. As solicitações HTTP recebidas são
direcionadas pelos servidores da Web por meio de um balanceador de carga que distribui as cargas
com base na disponibilidade do servidor de acordo com os critérios selecionados.

Para maior segurança, a configuração recomendada pode incorporar um firewall duplo. Essa
configuração posiciona um firewall na frente do servidor da Web com outro que reside entre os
servidores da Web e de banco de dados.

Configuração recomendada

Cada servidor tem uma função e executa os componentes de GRC específicos a essa função. A
tabela a seguir mostra a configuração recomendada.

Servidor de
serviços Web Server Servidor de

arquivos
Servidor de banco
de dados

Serviço RSA Archer
Configuration

Aplicativo da Web Repositório de
arquivos

Banco de dados de
instância

Serviço Mecanismo
de trabalho do RSA
Archer

Serviço RSA Archer
Configuration

Banco de dados de
configuração

Outros serviços Serviço RSA Archer
Workflow

Configuração recomendada com armazenamento em cache

Você pode configurar RSA Archer para atender a necessidades específicas, como armazenamento
em cache. Nesse caso, é possível que sua configuração seja semelhante à da tabela a seguir:
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Servidor de
cache

Servidor de
serviços Web Server Servidor de

arquivos

Servidor de
banco de
dados

Serviço RSA
Archer Caching

Serviço
RSA Archer
Configuration

Aplicativo da
Web

Repositório de
arquivos

Banco de dados
de instância

Aplicativo de
armazenamento
em cache de
terceiros

Serviço
Mecanismo de
trabalho do RSA
Archer

Serviço
RSA Archer
Configuration

Banco de dados
de configuração

Outros serviços Serviço RSA
Archer Workflow

Requisitos do sistema

Os requisitos recomendados do sistema variam de acordo com o número de usuários simultâneos e
volume de dados armazenados na RSA Archer. A RSA recomenda o uso de uma configuração de
servidor que dê suporte a níveis de transação moderados. Para obter uma lista completa de
características e requisitos de desempenho do sistema, consulte o Guia de Dimensionamento e
Desempenho da Plataforma RSA Archer.

Requisitos de configuração recomendados

A RSA recomenda a versão mais atual do software a seguir para executar o RSA Archer na
configuração recomendada. Para obter uma lista completa, consulte o Apêndice G: Ambientes
qualificados e aceitos.

Área Software recomendado

Sistema operacional Windows Server 2012 R2

Edição Standard ou Datacenter.

Servidor de banco de dados Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

Não há suporte para SQL Express
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Área Software recomendado

Servidor da Web Microsoft Internet Information Services
(incluído em Windows Server 2012 R2)

Pacote de filtros do Microsoft Office 2010 ou
2013 (para ativar a indexação de arquivos do
MS Office). Requer Microsoft Filter Pack 2.0
ou posterior

Microsoft .NET Framework 4.6.1

Servidor de serviços Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)
(somente para o Serviço de armazenamento em
cache)

Microsoft Sync Framework 2.1 (para acesso
off-line)

Chaves de licença

As chaves de licença são necessárias para determinadas situações.

Processo Detalhes da licença

Nova instalação Contate seu representante de conta do RSA
Archer.

Fazendo upgrade da versão 5.x ou 6.0 Contate seu representante de conta do RSA
Archer e consulte o artigo do RSA Link
"Processo de upgrade do RSA Archer GRC
6.1".

Fazendo upgrade da versão 6.1 Nenhuma ação é necessária.

Importante: Ao fazer o upgrade, só aplique a nova chave de licença depois de fazer upgrade da
plataforma. Se aplicar a licença antes do upgrade, você poderá perder acesso aos aplicativos
legados de núcleo que não são mais aceitos nos casos de uso integrados.

Capítulo 1: Componentes e requisitos do sistema 18

https://community.rsa.com/docs/DOC-43293
https://community.rsa.com/docs/DOC-43293


RSA Archer Guia de Instalação e Upgrade

Capítulo 2: Instalando o RSA Archer
Este capítulo orientará você durante as novas instalações.

Instalação

Sua configuração de infraestrutura deve atender aos requisitos mínimos definidos em Requisitos do
sistema. Para obter mais detalhes sobre como preparar, consulte Preparando os servidores.

Essas instruções seguem a instalação recomendada pela RSA, na qual você instalará os
componentes Aplicativo da Web e Serviçosem todos os servidores da Web e o componente Serviços
em todos os servidores de serviços.

Preparando o RSA Archer para a instalação

Para começar, planeje e prepare seu sistema para a instalação do RSA Archer. Isso requer o
conhecimento especializado de administradores de TI e de banco de dados. Uma planilha é
oferecida para controlar as credenciais de administrador. Consulte a Planilha de pré-instalação no
Apêndice C.

Função do responsável Tarefa administrativa

Administradores de TI Instale e configure estes pacotes de software:

l Windows Server 2012 R2

o Microsoft Internet Information Services
(IIS) 8 ou 8.5

o Microsoft .NET Framework 4.6.1

l Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

l Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)
(somente para serviço de cache)

Administradores de TI Configure os compartilhamentos de rede.

Administradores de TI Execute os serviços e o pool de aplicativos do
IIS como uma conta de serviços baseada em
domínio para acessar o compartilhamento de
rede.
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Função do responsável Tarefa administrativa

Administradores de banco de dados Gerenciar:

l Bancos de dados com funções de proprietário
de banco de dados.

l Métodos de autenticação para conectividade
de banco de dados.

Preparando os servidores

1. Preparar os servidores de banco de dados

2. Preparar os servidores da Web

3. Preparar os servidores de serviços

Consulte o Apêndice C: Preparando a planilha de servidorespara obter as planilhas e as listas de
verificação que você pode usar para planejar e controlar seu trabalho.

Preparando os servidores de banco de dados
Prepare cada banco de dados realizando estas tarefas:

1. Verifique os requisitos do banco de dados.

2. Escolha o método de autenticação.

3. Repita essas etapas em todos os bancos de dados na configuração do RSA Archer.

Prepare os seguintes bancos de dados SQL antes de instalar o RSA Archer.

l Banco de dados de instância

l Banco de dados de configuração

l (Opcional) Banco de dados de registro de mensagens

Tarefa 1: Verificar se os requisitos do banco de dados são atendidos

Verifique se os bancos de dados atendem aos requisitos a seguir.
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Opção Requisito

Configurações de agrupamento Não diferencia maiúsculas de minúsculas

Nível de compatibilidade do SQL SQL Server 2012 = 110

SQL Server 2014 = 120

Conta de usuário Função Proprietário do banco de dados

Localidade Inglês (Estados Unidos)

TCP/IP Instância do SQL Server habilitada

Tarefa 2: Determinar o método de autenticação a ser utilizado

Os métodos de autenticação autorizam os usuários a realizar funções no computador e determinam a
conectividade com os bancos de dados. O método usado está totalmente preparado para suas
operações de negócios. A tabela a seguir descreve os dois métodos de conectar-se aos três bancos
de dados no RSA Archer.

Banco de dados Descrição

Autenticação do SQL Server O RSA Archer conecta-se a cada banco de
dados usando uma conta do SQL criada na
instância do SQL Server. Você especifica as
informações da conta durante o processo de
instalação.
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Banco de dados Descrição

Segurança integrada O RSA Archer conecta-se por meio de uma
identidade do Windows estabelecida no thread
do sistema operacional, usando uma conta de
usuário do domínio Active Directory. Você
deve configurar uma Identidade do pool de
aplicativos em IIS como a conta de usuário de
domínio antes da instalação do RSA Archer.
Essa conta do usuário do domínio possui acesso
de DBO (Database Owner, proprietário do
banco de dados) ao banco de dados da instância
que serve como identidade do processo para
aplicativos atribuídos ao pool de aplicativos. O
acesso de DBO só é necessário durante a
instalação.

A RSA recomenda que você crie uma conta de
serviços de domínio exclusiva para RSA Archer
para a Identidade do pool de aplicativos IIS e,
em seguida, conceda a ela acesso aos recursos
necessários. Além disso, fique preparado para
conceder à mesma conta credenciais para a
conta da RSA Archer Services durante o
processo de instalação.

Obs.: O termo Segurança integrada pode
também ser referenciado como Conexões
confiáveis. O Pool de aplicativos é um meio de
isolamento de aplicativos da Web onde há
vários processos do operador IIS que
compartilham o mesmo servidor da Web.

Preparando os servidores da Web
Prepare os servidores da Web concluindo as seguintes tarefas:

1. Verifique os requisitos do servidor da Web.

2. Configure o IIS.

3. Verifique os requisitos do pool de aplicativos.

4. Confirme a conta de usuário.

O servidor da Web hospeda o aplicativo da Web e o serviço de configuração de RSA Archer.
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Crie vários servidores web, conforme necessário para sua configuração. A RSA recomenda dois
servidores da web para hospedar o seguinte:

l Serviços de Workflow avançado do RSA Archer

l Aplicativo da Web

Tarefa 1: Verifique se os requisitos de servidor da web são atendidos

O gráfico a seguir identifica todos os componentes nos servidores da web e os respectivos
requisitos. Configure seus servidores da web adequadamente.

Componente Requisito

Windows Server 2012 R2 Direitos de administrador durante o processo de
instalação.

Microsoft Internet Information Services (IIS) 8
ou 8.5

O IIS deve ser instalado antes da instalação do
.NET. Caso contrário, os mapeamentos
adequados do .NET talvez não sejam aplicados.
A não observância da sequência correta de
instalação apresentada neste guia poderá
resultar na necessidade de novo registro de
Microsoft .NET Framework 4.6.1.

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

A estrutura do diretório .NET para a versão 4.5
é a mesma da versão 4.0. Se você estiver
executando nova instalação em vários
servidores da Web, será necessário configurar a
conta de serviço do domínio com acesso total
para RSA Archer e diretórios temporários do
.NET 4.0.

(Opcional) Java Runtime Environment (JRE) O Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)
é necessário para uma solução de
armazenamento em cache.

(Opcional)Microsoft Filter Pack 2.0 ou posterior Se você quiser que as pesquisas de palavra-
chave incluam documentos do Microsoft Office,
instale-o em seus servidores da web.
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Tarefa 2: Configure o IIS

Presume-se que o administrador de TI esteja familiarizado com o processo de configuração do IIS e
deva concluir as seguintes tarefas após a instalação de Microsoft .NET Framework 4.6.1. Use o
painel de controle do Gerenciador de Servidores da Microsoft para configurar o IIS adequadamente.

1. Configure o Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 ou 8.5 no servidor da Web. Desative
o recurso WebDAV (o RSA Archer não é compatível com ele).

Opção obrigatória Valor

Recursos HTTP comuns Documento padrão

Pesquisa no diretório

Erros HTTP

Conteúdo estático

Integridade e diagnóstico Registro HTTP

Desenvolvimento de aplicativos .NET Extensibility 4.5

ASP .NET 4.5

Extensões ISAPI

Filtros ISAPI

Security (segurança) Filtragem de Solicitações

Desempenho Compactação de Conteúdo Estático

Compactação de Conteúdo Dinâmico

Obs.: A compactação de HTTP é habilitada
por padrão. Se estiver usando um balanceador
de carga, a RSA recomenda desabilitar a
compactação de HTTP dos servidores da Web
e configurar a compactação de HTTP para
ocorrer no balanceador de carga.

ferramentas de gerenciamento Console de gerenciamento do IIS

Valores de entrada necessários para Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 ou 8.5
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Elemento Validação

Restrições ISAPI e CGI Permitir ASP.NET 4.0

Método de autenticação Anônimo

Importante: Se for ativado mais de um método de autenticação, poderão ocorrer erros nos
recursos Gerenciar usuários, Gerenciar grupos e Relatório da RSA Archer.

2. Crie o pool de aplicativos.

3. Verifique se o servidor é executado

4. Instale o Microsoft .NET Framework 4.6.1

Opções obrigatórias Valor

Recursos do Microsoft .NET Framework
4.6.1

.NET Framework 4.5

ASP.NET 4.5

Serviços WCF Ativação HTTP

Compartilhamento de porta TCP

Tarefa 3: Verifique os requisitos do pool de aplicativos

Um pool de aplicativos é necessário para administrar o aplicativo da Web da RSA Archer. O pool
de aplicativos define o conjunto de aplicativos da Web que compartilham um ou mais processos do
operador, que são processos do Windows que executam aplicativos da Web.

Valores necessários para configurar o pool de aplicativos

Propriedade Valor

Nome do pool de aplicativos Escolha um nome que faça sentido para você.

Versão do .NET Framework .NET Framework v4.5

Iniciar pool de aplicativos imediatamente Marque esta caixa de seleção.

Tarefa 4: Confirme a conta de usuário

RSA Archer requer uma conta de usuário especificada para acessar os vários arquivos da rede
GRC. Certifique-se de que suas credenciais funcionem adequadamente.
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Preparação dos Servidores de Serviços
Prepare o servidor de serviços executando as seguintes tarefas:

1. Verifique os requisitos do servidor de serviços.

2. Configure o compartilhamento de rede.

3. (Opcional) Configure a indexação de palavra-chave para anexos.

4. Configure o registro de mensagens.

Tarefa 1: Verificar os requisitos do servidor de serviços

Antes de preparar o servidor de serviços, verifique os seguintes requisitos:

Componente Requisito

Microsoft .NET Microsoft .NET Framework 4.6.1

Windows Server 2012 R2 Direitos de administrador durante o processo de
instalação

Java Runtime Environment (JRE) Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits)

O repositório de arquivos e Company_files residem no servidor de arquivos em um
compartilhamento de rede.

Tarefa 2: Configurar o compartilhamento de rede

Configure o compartilhamento de rede para:

l Manter o repositório de arquivos e Company_files ou torná-los acessíveis a todos os servidores.

l Conceder permissões de leitura e gravação para a conta de serviço pré-definida baseada em
domínio.

Obs.: A execução do Pool de aplicativos IIS e dos serviços como uma conta de serviços baseada
em domínio permite que a Plataforma GRC acesse o Compartilhamento de rede de qualquer
servidor na rede, independentemente do local em que residam na rede.

l Coloque os índices de pesquisa e os serviços de enfileiramento do RSA Archer no mesmo
servidor.

l Eles residem em um dos seguintes:
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o Um dos servidores RSA Archer designados.

o Servidor de arquivos/NAS padronizado.

A tabela a seguir descreve os detalhes da autenticação, dependendo do número de servidores no
ambiente do RSA Archer.

Servidores de banco de
dados SQL

Autenticação de banco de
dados integrada do
Windows

Número de servidores 2 ou mais 2 ou mais

Método de autenticação de
banco de dados

Credenciais do SQL Segurança integrada do
Windows

Conta de log-on do Archer
Services

Conta de domínio Conta de domínio

Pool de aplicativos IIS Conta de domínio Conta de domínio

Tarefa 3 (opcional): Configurar a indexação de palavra-chave para anexos

O RSA Archer pode realizar pesquisas de palavra-chave de anexos de documentos do Microsoft
Office. Essa configuração é opcional, mas necessária se você estiver usando o Microsoft Filter Pack
2.0 ou posterior ou o serviço SMTP.

Se você estiver usando o host local como servidor de retransmissão de e-mails de notificação,
instale o serviço SMTP no IIS e configure as restrições de retransmissão com o endereço IP de
loopback.

Tarefa 4: Configurar o registro de mensagens

1. Crie um banco de dados dedicado aos registros.

O ETW (Event Tracing for Windows, rastreamento de eventos para Windows) do RSA Archer
rastreia eventos e grava as mensagens de registro em um banco de dados especificado. O ETW
é uma API no nível do kernel que permite rastreamento e coleta de dados de alto desempenho no
Windows. Ele permite que você inicie e interrompa o rastreamento de eventos em um nível
granular, faça log-in em um sistema de buffering muito eficiente e consuma eventos em um
sistema.

2. Se você criar uma conta separada da conta de sistemas locais, adicione o acesso ao grupo de
usuários do registro de desempenho.
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3. Use uma ferramenta de terceiros para exibir esses registros. Consulte Registro de mensagens
para obter mais detalhes.

As ferramentas de terceiros solicitam o Nome do provedor ou o ID do provedor para consumir os
eventos de rastreamento gerados em RSA Archer:

l ID do provedor: 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Nome do provedor: RSA-Archer-GRC-Platform

Instalando componentes

Agora que os servidores estão preparados, chegou a hora de instalar o RSA Archer. Verifique sua
configuração e execute os seguintes métodos para cada um dos servidores.

l Instalando os componentes Aplicativo da Web e Serviços

l Instalando o componente Serviços

Consulte o Apêndice C: Lista de verificação de instalação para planilhas e listas de verificação a
serem usadas durante a instalação.

Instalando os componentes Aplicativo da Web e Serviços
Execute esta instalação em seu servidor da web para instalar os serviços de configuração e
aplicativo da web do RSA Archer.

Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

1. Baixe o pacote do programa de instalação no RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Use a opção Executar como administrador para extrair o pacote de instalação do servidor para
um local acessível a outros servidores.

3. Faça backup dos bancos de dados de instância e de configuração criados durante o processo de
preparação do servidor. Este processo assegura que seus dados estejam atuais para que você
possa recuperá-los se necessário.

Tarefa 2: Execute o programa de instalação como um administrador.

Execute o programa de instalação em todos os servidores da Web e de serviços. 
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1. Abra a pasta de instalação e clique com o botão direito do mouse em ArcherInstall.exe.

2. Selecione Executar como Administrador.

3. Clique em OK para executar o programa de instalação.

4. Selecione o idioma do programa de instalação.

5. Leia o contrato de licença e selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.

6. Clique em Avançar.

Tarefa 3: Instale aplicativo da web e os serviços

Comece na página Plataforma GRC - Opções de instalação.

1. Verifique se que os seguintes componentes estão selecionados:

l Aplicativo da Web

l Serviços

l Banco de dados de instância

l Serviço de workflow avançado

2. Clique em Next.

Tarefa 4: Especifique o certificado X.509

Importante: Você deve usar o mesmo certificado X.509 durante instalações em todos os tipos de
servidores. Para obter mais informações, consulte Certificados X.509.

Comece na página Plataforma GRC - Especificar certificado.

1. Em Especificar onde obter o certificado X.509, execute uma das seguintes ações:

l Selecione Criar um certificado para criar um novo certificado.

l Selecione um certificado existente em um disco ou armazenamento de certificados.

o Se você selecionar a partir de um disco, siga estas etapas:

a. Escolha Selecionar no disco.
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b. Em Especificar o arquivo para importar para o armazenamento de certificados, clique
em para exibir uma janela de arquivo aberto do Windows Explorer e, em seguida,

navegue até o local do arquivo de certificado.

c. Selecione o arquivo e clique em OK.

d. Em Digite a senha da chave privada, insira a senha do certificado aplicável.

o Se você fizer a seleção em um armazenamento de certificados, siga estas etapas:

a. Escolha Selecionar no armazenamento de certificados.

b. Em Selecionar um certificado da área de armazenamento, expanda a categoria e
selecione o certificado.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 5: Defina as opções do banco de dados de configuração

Somente conclua esta tarefa se for solicitado a fazê-lo durante o processo de instalação. Se o
programa de instalação detectar o serviço de Configuração do RSA Archer, a página Plataforma
GRC - Opções de bancos de dados de configuração não será exibida. Essa tarefa especifica o
método para se conectar ao banco de dados de configuração.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de bancos de dados de configuração.

1. No SQL Server, informe o SQL Server que hospeda o banco de dados de configuração.

2. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite os dados a seguir; do contrário, vá para
a etapa 4.

l Nome de log-in

l Senha

3. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir, caso contrário, vá para
a etapa 4.

a. Selecione Usar segurança integrada.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

4. Em Banco de dados, informe o banco de dados de configuração.

5. Clique em Avançar.
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Tarefa 6: Defina a URL para o serviço Workflow avançado

Comece na Plataforma GRC página de Configurações avançadas.

1. Altere o valor para http://hostName:8000/, em que hostName é o nome de domínio totalmente
qualificado do host no qual o serviço de workflow avançado está instalado. Se houver vários
hosts de serviço do Workflow avançado, hostName será o nome DNS do balanceador de carga e
o número da porta se referirá à porta para a qual você configurou o balanceador de carga.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 7: Selecione o idioma do RSA Archer e do conteúdo

Se você não marcar a caixa Banco de dados de instância na Tarefa 3, essa tarefa será ignorada
automaticamente.

Comece na página Plataforma GRC – Idioma.

1. Em Selecionar o idioma para Plataforma GRC, selecione o idioma que deseja usar para RSA
Archer. Por padrão, o idioma é inglês americano. Os idiomas aceitos são Inglês (Estados
Unidos), chinês, francês, alemão, italiano, japonês, português (Brasil), russo e espanhol.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 8: Defina o banco de dados da instância

Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instância.

1. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

2. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite os dados a seguir; do contrário, vá para
a etapa 4.

l Nome de log-in

l Senha

3. Se você estiver usando a segurança integrada, digite os dados a seguir; caso contrário, vá para a
etapa 4.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.
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4. Clique em Avançar.

Tarefa 9: Defina o fuso horário padrão para o banco de dados de configuração

Esse fuso horário do banco de dados de configuração se aplica a todas as instâncias, exceto se
sobreposto por uma instância específica no Painel de Controle do RSA Archer.

Obs.: Se o programa de instalação detectar um fuso horário, você não será solicitado a definir o fuso
horário padrão, e a página Opções de aplicativo da Web será aberta.

Comece na página Plataforma GRC - Fuso horário padrão.

1. Em Fuso horário, selecione o fuso horário padrão para RSA Archer.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 10: Configure as opções do aplicativo da Web

Comece na página Plataforma GRC - Opções de aplicativo da Web.

1. Em Site, selecione o site de destino para o aplicativo da Web da RSA Archer.

2. Em Diretório de destino, verifique se o diretório de destino está definido para a instalação do
aplicativo da Web:

l Instalar no aplicativo padrão do site

l Instalar em um aplicativo IIS

3. Clique em Avançar.

4. Clique em Sim para confirmar o diretório de destino.

Tarefa 11: Habilite o HTTPS automaticamente para a comunicação entre servidores da web e o

tráfego da web

Comece na página Plataforma GRC - Especificar certificado de vinculação de HTTPS.
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1. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Usar vinculação existente

l Criar nova vinculação

o Especifique onde obter o certificado X.509 realizando uma das seguintes ações:

l Se você selecionar o certificado a partir de um disco, siga estas etapas:

a. Selecionar do disco.

b. Em Especificar o arquivo para importar para o armazenamento de certificados,
clique em para exibir uma janela de arquivo aberto do Windows Explorer e, em

seguida, navegue até o local do arquivo de certificado.

c. Selecione o arquivo e clique em Abrir.

d. Em Digite a senha da chave privada, informe a senha do certificado aplicável.

l Se você selecionar no armazenamento de certificados, siga estas etapas:

a. Selecione um certificado da área de armazenamento.

b. Em Selecione um certificado da área de armazenamento, expanda a categoria e
selecione o certificado.

2. Clique em Next.

Importante: A RSA recomenda a remoção da vinculação HTTP existente para garantir a segurança
da configuração.

Tarefa 12: (Opcional) Defina as opções do banco de dados de instrumentação para registro de

mensagens

Se estiver usando o Registro de mensagens ou outro registro de evento, informe as conexões com o
banco de dados de instrumentação. A RSA recomenda usar um banco de dados dedicado, e não o
banco de dados de instância ou de configuração para essa finalidade.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instrumentação.

1. Especifique a configuração para a opção Sem usar o serviço RSA Archer Instrumentation.

l Se não quiser usar o serviço, selecione a opção (padrão). Siga para a etapa 5.

l Se quiser usar o serviço, desmarque a opção. Siga para a etapa 2.
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2. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

3. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite o seguinte; caso contrário, vá para a
etapa 5.

l Nome de log-in

l Senha

4. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir; caso contrário, vá para
a etapa 5.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

5. Clique em Avançar.

Tarefa 13: Configure as credenciais de serviço

Comece na Plataforma GRC - página Credenciais de serviços.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

l Para usar outro sistema, informe as credenciais.

l Para usar um sistema local, vá para a etapa 2.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 14: Defina os caminhos do arquivo de serviços e de aplicativos

Comece na página Plataforma GRC - Arquivos de serviços e de aplicativos.

1. Em Serviços, informe o caminho onde estão instalados os serviços.
Por padrão, o caminho é C:\Program Files\RSA Archer\Services.

2. Em Arquivos de aplicativo, informe o caminho no qual estão instalados os arquivos de
aplicativos.
Por padrão, o caminho é C:\Program Files\RSA Archer.
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3. Em Grupo de programas, selecione uma das seguintes opções e clique em Avançar:

l Criar grupo de programas da RSA Archer apenas para o usuário atual

l Criar grupo de programas da RSA Archer para todos os usuários (Recomendado)

l Não criar grupo de programas da RSA Archer

4. Clique em Avançar.

5. Clique em Sim para confirmar os diretórios recém-criados e o grupo de programas.

Tarefa 15: Desative o serviço RSA Archer Cache se estiver usando outro serviço de arma-

zenamento em cache

Os serviços são desabilitados por padrão. Desative esse serviço em todos os outros servidores que
não sejam de armazenamento em cache. Ative o serviço RSA Archer Cache uma única vez em um
servidor de serviços.

Comece na página Plataforma GRC – Configurações do RSA Archer Cache.

1. Desative o serviço RSA Archer Cache, marcando a caixa de seleção Não usar o
armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache.

2. Clique em Avançar.

Importante: O serviço RSA Archer Cache exige que você instale o Java em dois servidores
(máximo) onde o Serviço de cache está em execução. Para todos os outros servidores, selecione a
opção Sem usar o armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache. Se você não selecionar
essa opção, o programa de instalação exigirá que o Java esteja instalado para continuar. Por isso, a
RSA recomenda executar o processo de instalação em todos os outros servidores antes de instalar e
configurar o serviço RSA Archer Cache. Se você executar a instalação em uma ordem diferente,
precisará reativar o armazenamento em cache manualmente como uma etapa de ativação.

Tarefa 16: Defina o caminho para o arquivo de registros do programa de instalação

Comece na página Plataforma GRC - Local do registro.

1. Em Caminho do registro, informe a pasta na qual você deseja armazenar os arquivos de
registros. Todos os servidores no ambiente da RSA Archer usam este caminho para o registro de
eventos. Ao definir esse caminho, use o mesmo caminho de todos os servidores da Web e de
serviços.

2. Clique em Avançar.
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Tarefa 17: Execute a instalação

Comece na página RSA Archer - Realizar instalação.

1. Clique em Avançar.
O programa de instalação inicia a instalação dos componentes aplicáveis. Uma barra de
progresso é exibida.

2. Espere até que o programa de instalação conclua a instalação dos componentes aplicáveis.

3. Clique em Concluir.
O RSA Archer Control Panel é aberto.

Tarefa 18: Interrompa todos os serviços do RSA Archer, exceto os serviços RSA Archer Con-

figuration e RSA Archer Workflow

Certifique-se de que todos os serviços do RSA Archer sejam interrompidos, mas que o serviço
RSA Archer Configuration continue em execução.

1. Execute os serviços do Windows como administrador.

2. Role até que os serviços da RSA sejam exibidos.

a. Clique com o botão direito em cada serviço por vez.

Obs.: Não selecione os serviços RSA Archer Configuration ou RSA Archer Workflow.

b. Selecione Parar.

Instalando o componente Serviços
Execute a instalação em cada servidor de serviços.

Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

1. Baixe o pacote do programa de instalação no RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Use a opção Executar como administrador para extrair o pacote de instalação do servidor para
um local acessível a outros servidores.

3. Faça backup dos bancos de dados de instância e de configuração criados durante o processo de
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preparação do servidor. Este processo assegura que seus dados estejam atuais para que você
possa recuperá-los se necessário.

Tarefa 2: Execute o programa de instalação como um administrador

Execute o programa de instalação em todos os servidores da Web e de serviços. 

1. Abra a pasta de instalação e clique com o botão direito do mouse em ArcherInstall.exe.

2. Selecione Executar como Administrador.

3. Clique em OK para executar o programa de instalação.

4. Selecione o idioma do programa de instalação.

5. Leia o contrato de licença e selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.

6. Clique em Avançar.

Tarefa 3: Instale o componente Serviços

Comece na página Plataforma GRC - Opções de instalação.

1. Remova as marcas de seleção de Aplicativo da Web, Banco de dados de instância e Serviço de
workflow avançado, para que somente os Serviços sejam selecionados.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 4: Especifique o certificado X.509

Importante: Você deve usar o mesmo certificado X.509 durante instalações em todos os tipos de
servidores. Para obter mais informações, consulte Certificados X.509.
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Comece na página Plataforma GRC - Especificar certificado.

1. Em Especificar onde obter o certificado X.509, execute uma das seguintes ações:

l Selecione Criar um certificado para criar um novo certificado.

l Selecione um certificado existente em um disco ou armazenamento de certificados.

o Se você selecionar a partir de um disco, siga estas etapas:

a. Escolha Selecionar no disco.

b. Em Especificar o arquivo para importar para o armazenamento de certificados, clique
em para exibir uma janela de arquivo aberto do Windows Explorer e, em seguida,

navegue até o local do arquivo de certificado.

c. Selecione o arquivo e clique em OK.

d. Em Digite a senha da chave privada, insira a senha do certificado aplicável.

o Se você fizer a seleção em um armazenamento de certificados, siga estas etapas:

a. Escolha Selecionar no armazenamento de certificados.

b. Em Selecionar um certificado da área de armazenamento, expanda a categoria e
selecione o certificado.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 5: Defina as opções do banco de dados de configuração

Somente conclua esta tarefa se for solicitado a fazê-lo durante o processo de instalação. Se o
programa de instalação detectar o serviço de Configuração do RSA Archer, a página Plataforma
GRC - Opções de bancos de dados de configuração não será exibida. Essa tarefa especifica o
método para se conectar ao banco de dados de configuração.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de bancos de dados de configuração.

1. No SQL Server, informe o SQL Server que hospeda o banco de dados de configuração.

2. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite os dados a seguir; do contrário, vá para
a etapa 4.

l Nome de log-in

l Senha
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3. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir, caso contrário, vá para
a etapa 4.

a. Selecione Usar segurança integrada.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

4. Em Banco de dados, informe o banco de dados de configuração.

5. Clique em Avançar.

Tarefa 6: Defina a URL para o serviço Workflow avançado

Comece na Plataforma GRC página de Configurações avançadas.

1. Altere o valor para http://hostName:8000/, em que hostName é o nome de domínio totalmente
qualificado do host no qual o serviço de workflow avançado está instalado. Se houver vários
hosts de serviço do Workflow avançado, hostName será o nome DNS do balanceador de carga e
o número da porta se referirá à porta para a qual você configurou o balanceador de carga.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 7: Defina o fuso horário padrão para o banco de dados de configuração

Esse fuso horário do banco de dados de configuração se aplica a todas as instâncias, exceto se
sobreposto por uma instância específica no Painel de Controle do RSA Archer.

Obs.: Se o programa de instalação detectar um fuso horário, você não será solicitado a definir o fuso
horário padrão, e a página Opções de aplicativo da Web será aberta.

Comece na página Plataforma GRC - Fuso horário padrão.

1. Em Fuso horário, selecione o fuso horário padrão para RSA Archer.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 8: (Opcional) Defina as opções do banco de dados de instrumentação para registro de

mensagens

Se estiver usando o Registro de mensagens ou outro registro de evento, informe as conexões com o
banco de dados de instrumentação. A RSA recomenda usar um banco de dados dedicado, e não o
banco de dados de instância ou de configuração para essa finalidade.
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Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instrumentação.

1. Especifique a configuração para a opção Sem usar o serviço RSA Archer Instrumentation.

l Se não quiser usar o serviço, selecione a opção (padrão). Siga para a etapa 5.

l Se quiser usar o serviço, desmarque a opção. Siga para a etapa 2.

2. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

3. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite o seguinte; caso contrário, vá para a
etapa 5.

l Nome de log-in

l Senha

4. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir; caso contrário, vá para
a etapa 5.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

5. Clique em Avançar.

Tarefa 9: Configure as credenciais de serviço

Comece na Plataforma GRC - página Credenciais de serviços.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

l Para usar outro sistema, informe as credenciais.

l Para usar um sistema local, vá para a etapa 2.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 10: Defina os caminhos dos arquivos de serviços e de aplicativos

Comece na página Plataforma GRC - Arquivos de serviços e de aplicativos.

1. Em Serviços, informe o caminho onde estão instalados os serviços.
Por padrão, o caminho é C:\Program Files\RSA Archer\Services.
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2. Em Arquivos de aplicativo, informe o caminho no qual estão instalados os arquivos de
aplicativos.
Por padrão, o caminho é C:\Program Files\RSA Archer.

3. Em Grupo de programas, selecione uma das seguintes opções e clique em Avançar:

l Criar grupo de programas da RSA Archer apenas para o usuário atual

l Criar grupo de programas da RSA Archer para todos os usuários (Recomendado)

l Não criar grupo de programas da RSA Archer

4. Clique em Avançar.

5. Clique em Sim para confirmar os diretórios recém-criados e o grupo de programas.

Tarefa 11: Desative o serviço RSA Archer Cache se estiver usando outro serviço de arma-

zenamento em cache

Execute essa tarefa se estiver usando a solução de armazenamento em cache RSA Archer. Somente
defina as configurações de cache no servidor em que residem os serviços RSA Archer.

Essas configurações definem o servidor primário e um servidor opcional de alta disponibilidade para
o serviço RSA Archer Caching. A RSA recomenda o uso de IDs de porta padrão, a menos que um
firewall impeça que eles sejam disponibilizados.

Importante: O serviço RSA Archer Cache exige que você instale o Java em dois servidores
(máximo) em que o Serviço de cache está em execução. Para todos os outros servidores, você deve
selecionar a opção Não, usando armazenamento em cache e a opção de Serviços do RSA Archer
Cache. Se você não selecionar essa opção, o programa de instalação precisará do Java para
continuar. Por isso, a RSA recomenda que você execute o processo de instalação em todos os outros
servidores antes de instalar e configurar o serviço RSA Archer Cache. Se você executar a
instalação em outra ordem, precisará reabilitar o armazenamento em cache manualmente como uma
etapa de ativação.

Obs.: Se você não especificar a alocação de memória, ela será um valor calculado que é igual a
35% da memória total.

Comece na página Plataforma GRC – Configurações do RSA Archer Cache.

1. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Para ativar o serviço RSA Archer Cache, desmarque a caixa de seleção Não usar o
armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache.
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l Para continuar sem habilitar o armazenamento em cache e instalar o serviço RSA Archer
Cache, vá para a etapa 4.

2. Use a tabela a seguir para definir as configurações do servidor primário.

Configuração Valor

Servidor primário Endereço IPv4 do servidor que executará o
serviço RSA Archer Cache

Portas Números de porta do servidor primário

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor primário

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

3. (Opcional) Use a tabela a seguir para definir as configurações do Servidor de alta
disponibilidade

Configuração Valor

Servidor de alta disponibilidade O endereço IP que executará o serviço
RSA Archer Cache e fará backup do servidor
primário

Portas Números de porta do servidor de alta
disponibilidade

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor de alta disponibilidade.

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

4. Clique em Avançar.

Tarefa 12: Defina o caminho para o arquivo de registros do programa de instalação

Comece na página Plataforma GRC - Local do registro.

1. Em Caminho do registro, informe a pasta na qual você deseja armazenar os arquivos de
registros. Todos os servidores no ambiente da RSA Archer usam este caminho para o registro de
eventos. Ao definir esse caminho, use o mesmo caminho de todos os servidores da Web e de
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serviços.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 13: Execute a instalação

Comece na página RSA Archer - Executar instalação.

1. Clique em Next.
O programa de instalação inicia a instalação dos componentes aplicáveis. Uma barra de
progresso é exibida.

2. Espere até que o programa de instalação conclua a instalação dos componentes aplicáveis.

3. Clique em Concluir.
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Capítulo 3: Fazendo upgrade do RSA Archer
Este capítulo orientará você durante o processo de upgrade do RSA Archer na configuração
recomendada, incluindo a preparação para o upgrade e as tarefas de upgrade dos componentes do
Plataforma GRC.

Preparando RSA Archer para o upgrade

Para se preparar para o upgrade, a RSA recomenda o seguinte:

l Programe o upgrade para ser realizado fora dos horários de pico.

l Conclua as etapas necessárias para atualizar dos componentes para a versão que você está
instalando. O programa de instalação extrai dados da versão anterior da configuração e usa esses
dados para fazer upgrade dos componentes durante a instalação.

Lembre que:

l Todos os mecanismos de trabalho e serviços devem ser interrompidos.

l O certificado x.509 deve ser reutilizado.

l O site do RSA Archer não estará disponível durante o upgrade.

Fazendo upgrade de todos os componentes

A RSA recomenda o upgrade de todos os componentes ao mesmo tempo para assegurar que seu
banco de dados de instância também receba upgrade. Use a Planilha de instalação de upgrade para
concluir esta tarefa.

Importante: Você deve executar esse upgrade em um servidor da Web ou em um servidor que
esteja executando o IIS. Execute esse upgrade apenas uma vez para fazer upgrade do banco de
dados de instância. Siga as instruções para o upgrade dos outros componentes em seus respectivos
servidores da Web ou de serviços. Consulte Fazendo upgrade dos servidores da Web e Fazendo
upgrade dos servidores de serviços.

Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

1. Baixe o pacote do programa de instalação no RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62
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2. Use a opção Executar como administrador para extrair o pacote de instalação do servidor para
um local acessível a outros servidores.

3. Faça backup dos bancos de dados de instância e de configuração criados durante o processo de
preparação do servidor. Este processo assegura que seus dados estejam atuais para que você
possa recuperá-los se necessário.

Tarefa 2: Interrompa todos os trabalhos do RSA Archer

Esta etapa interrompe o processamento de novos trabalhos e permite que os trabalhos em execução
sejam processados. Os trabalhos em andamento e os trabalhos filhos associados podem concluir o
processamento.

1. Execute o RSA Archer Control Panel como administrador.

2. Vá para a guia Servidores.

a. No menu Plug-ins, selecione Gerenciador do mecanismo de trabalho.

b. Clique em Servidores.

3. Clique em Descontinuar o processamento do trabalho.

4. No painel Ações, clique em Salvar.

Tarefa 3: Interrompa todos os serviços do RSA Archer, exceto o serviço

RSA Archer Configuration

Esse processo assegura que todos os serviços do RSA Archer sejam interrompidos, mas que o
serviço Configuração do RSA Archer continue em execução.

1. Execute os serviços do Windows como administrador.

2. Role até que os serviços da RSA sejam exibidos.

a. Clique com o botão direito em cada serviço por vez.

Obs.: Não selecione o serviço RSA Archer Configuration.

b. Selecione Parar.
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Tarefa 4: Desligue o RSA Archer

Esse processo evita o acesso ao RSA Archer site durante o upgrade.

1. Abra um prompt de comando.

2. No campo Abrir, digite

iisreset /STOP

3. Pressione Enter.

Tarefa 5: Execute o programa de instalação como administrador

Execute o programa de instalação em todos os servidores da Web e de serviços. 

1. Abra a pasta de instalação e clique com o botão direito do mouse em ArcherInstall.exe.

2. Selecione Executar como Administrador.

3. Clique em OK para executar o programa de instalação.

4. Selecione o idioma do programa de instalação.

5. Leia o contrato de licença e selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.

6. Clique em Avançar.

Tarefa 6: Instale todos os componentes

Além da instalação de todos os componentes, esse programa de instalação estabelece a
conectividade com o banco de dados de instância, que geralmente reside em um servidor diferente.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de instalação.

1. Verifique se todos os componentes estão selecionados.

l Aplicativo da Web

l Serviços

l Banco de dados de instância

l Workflow avançado

2. Clique em Avançar.
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Tarefa 7: Escolha o certificado X.509 da área de armazenamento

Você deve selecionar o mesmo certificado usado para a instalação original da RSA Archer. Para
obter mais informações, consulte Certificados X.509.

Comece na página Plataforma GRC - Escolher certificado.

1. Verifique se a opção Usar certificado atual está selecionada.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 8: Defina a URL para o serviço Workflow avançado

Comece na Plataforma GRC página de Configurações avançadas.

1. Altere o valor para http://hostName:8000/, em que hostName é o nome de domínio totalmente
qualificado do host no qual o serviço de workflow avançado está instalado. Se houver vários
hosts de serviço do Workflow avançado, hostName será o nome DNS do balanceador de carga e
o número da porta se referirá à porta para a qual você configurou o balanceador de carga.

Obs.: Se você tiver alterado a URL em uma instalação anterior, o programa de instalação deixa
registrado a última alteração feita automaticamente.

2. Clique em Next.

Tarefa 9: Selecione o idioma do RSA Archer e do conteúdo

Se você não marcar a caixa Banco de dados de instância na Tarefa 3, essa tarefa será ignorada
automaticamente.

Comece na página Plataforma GRC – Idioma.

1. Em Selecionar o idioma para Plataforma GRC, selecione o idioma que deseja usar para RSA
Archer. Por padrão, o idioma é inglês americano. Os idiomas aceitos são Inglês (Estados
Unidos), chinês, francês, alemão, italiano, japonês, português (Brasil), russo e espanhol.

2. Clique em Avançar.
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Tarefa 10: Defina as opções do banco de dados de instância

O programa de instalação detecta se há mais de uma instância para que todas as conexões do banco
de dados de instância possam ser atualizadas ao mesmo tempo. Se o programa de instalação não
detectar o serviço Configuração, ele não poderá detectar se existem várias instâncias.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instância.

Obs.: Conclua a etapa 1 apenas quando houver várias instâncias. Se o programa de instalação não
detectar várias instâncias, ele não solicitará a seleção de uma instância de banco de dados.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

l Para atualizar cada instância individualmente, siga para a etapa 2. Por padrão, a opção
Instância única de banco de dados está selecionada (Recomendável). Se você selecionar essa
opção, execute o programa de instalação para atualizar todas as outras instâncias.

l Se você quiser atualizar várias instâncias ao mesmo tempo, selecione Várias instâncias de
banco de dados (Avançado). Selecione as instâncias que você deseja atualizar. As instâncias
selecionadas são atualizadas uma de cada vez.

2. No SQL Server, informe o nome do servidor. Se o SQL Server estiver configurado para uma
porta personalizada, digite [servername],[portID].

3. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir; caso contrário, vá para
a etapa 4.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

4. Clique em Avançar.

5. Clique em Sim ou clique em Sim para todos. Se você selecionar Sim, deverá confirmar cada
banco de dados.

Tarefa 11: Configure as opções do aplicativo da Web

Comece na página Plataforma GRC - Opções de aplicativo da Web.

1. Em Site, selecione o site de destino para o aplicativo da Web da RSA Archer.

2. Em Diretório de destino, verifique se o diretório de destino está definido para a instalação do
aplicativo da Web:
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l Instalar no aplicativo padrão do site

l Instalar em um aplicativo IIS

3. Clique em Avançar.

4. Clique em Sim para confirmar o diretório de destino.

Tarefa 12: (Opcional) Defina as opções do banco de dados de instrumentação

para registro de mensagens

Se estiver usando o Registro de mensagens ou outro registro de evento, informe as conexões com o
banco de dados de instrumentação. A RSA recomenda usar um banco de dados dedicado, e não o
banco de dados de instância ou de configuração para essa finalidade.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instrumentação.

1. Especifique a configuração para a opção Sem usar o serviço RSA Archer Instrumentation.

l Se não quiser usar o serviço, selecione a opção (padrão). Siga para a etapa 5.

l Se quiser usar o serviço, desmarque a opção. Siga para a etapa 2.

2. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

3. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite o seguinte; caso contrário, vá para a
etapa 5.

l Nome de log-in

l Senha

4. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir; caso contrário, vá para
a etapa 5.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

5. Clique em Avançar.
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Tarefa 13: Defina as credenciais de serviços de configuração

Essa tarefa designa o caminho do serviço Configuration ao fazer upgrade somente do componente
Aplicativo da Web.

Comece na página Plataforma GRC - Credenciais de serviços.

1. Em Servidor, digite a URL para o serviço Configuração. Por exemplo,
http://servername:13201/ConfigService.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 14: Defina os caminhos de serviços e aplicativos

O programa de instalação preenche os caminhos com o caminho aplicável da instalação existente.

Comece na página Plataforma GRC - Arquivos de serviços e de aplicativos.

1. Em Serviços, verifique o caminho no qual os serviços estão instalados.

2. Em Arquivos de aplicativos, verifique o caminho no qual os arquivos do aplicativo estão
instalados.

3. Em Grupo de programas, verifique se a opção Criar grupo RSA Archer para todos os usuários
está selecionada e clique em Avançar.

Tarefa 15: (Opcional) Defina as configurações do RSA Archer Cache

Execute essa tarefa se estiver usando a solução de armazenamento em cache RSA Archer. Somente
defina as configurações de cache no servidor em que residem os serviços RSA Archer.

Essas configurações definem o servidor primário e um servidor opcional de alta disponibilidade para
o serviço RSA Archer Caching. A RSA recomenda o uso de IDs de porta padrão, a menos que um
firewall impeça que eles sejam disponibilizados.

Importante: O serviço RSA Archer Cache exige que você instale o Java em dois servidores
(máximo) em que o Serviço de cache está em execução. Para todos os outros servidores, você deve
selecionar a opção Não, usando armazenamento em cache e a opção de Serviços do RSA Archer
Cache. Se você não selecionar essa opção, o programa de instalação precisará do Java para
continuar. Por isso, a RSA recomenda que você execute o processo de instalação em todos os outros
servidores antes de instalar e configurar o serviço RSA Archer Cache. Se você executar a
instalação em outra ordem, precisará reabilitar o armazenamento em cache manualmente como uma
etapa de ativação.
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Obs.: Se você não especificar a alocação de memória, ela será um valor calculado que é igual a
35% da memória total.

Comece na página Plataforma GRC – Configurações do RSA Archer Cache.

1. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Para ativar o serviço RSA Archer Cache, desmarque a caixa de seleção Não usar o
armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache.

l Para continuar sem habilitar o armazenamento em cache e instalar o serviço RSA Archer
Cache, vá para a etapa 4.

2. Use a tabela a seguir para definir as configurações do servidor primário.

Configuração Valor

Servidor primário Endereço IPv4 do servidor que executará o
serviço RSA Archer Cache

Portas Números de porta do servidor primário

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor primário

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

3. (Opcional) Use a tabela a seguir para definir as configurações do Servidor de alta
disponibilidade

Configuração Valor

Servidor de alta disponibilidade O endereço IP que executará o serviço
RSA Archer Cache e fará backup do servidor
primário

Portas Números de porta do servidor de alta
disponibilidade

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor de alta disponibilidade.

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

Capítulo 3: Fazendo upgrade do RSA Archer 51



RSA Archer Guia de Instalação e Upgrade

4. Clique em Avançar.

Tarefa 16: Defina o caminho para o arquivo de registros do programa de

instalação

Comece na página Plataforma GRC - Local do registro.

1. Em Caminho do registro, verifique o caminho no qual o arquivo de registros está armazenado e
clique em Avançar.

2. Confirme se os arquivos de aplicativo devem ser copiados. Faça um dos seguintes
procedimentos:

l Clique em Sim para copiar os arquivos do aplicativo e selecione a pasta para a qual você quer
copiar os arquivos de aplicativo.

l Clique em Não para continuar sem copiar esses arquivos.

3. Clique em OK.

Tarefa 17: Confirme as alterações de configuração para instalações que

incluem o Workflow avançado

Uma janela poderá ser encontrada se ela se aplicar à sua configuração. A janela tem a seguinte
mensagem:

O processo de instalação identificou um número de lugares em que os workflows avançados estão
sujeitos a alterações de configuração nessa versão. Algumas funcionalidades não são mais
fornecidas usando ações de Aplicar layout condicional (que integram os DDEs). Para ver as ações e
os workflows afetados, analise o arquivo de log do DDE, que se localiza na pasta designada no
campo Caminho de log durante a instalação. Para obter instruções de atualização dos workflows
afetados, consulte "Reconciliação de alterações de ação de layout condicional de aplicação de
workflow avançado 6.2", disponível como PDF independente e como apêndice no Guia de Instalação
e Atualização 6.2. É possível baixar os dois documentos na Comunidade do RSA Archer GRC no
RSA Link.

Clique em OK.
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Tarefa 18: Execute a instalação

Comece na página RSA Archer - Realizar instalação.

1. Clique em Avançar.
O programa de instalação inicia a instalação dos componentes aplicáveis. Uma barra de
progresso é exibida.

2. Espere até que o programa de instalação conclua a instalação dos componentes aplicáveis.

3. Clique em Concluir.
O RSA Archer Control Panel é aberto.

Tarefa 19: Inicie o IIS em todos os servidores da Web

Inicie em um prompt de comando em um servidor da Web.

1. Abra um prompt de comando.

2. No campo Abrir, digite

iisreset /START

3. Clique em Enter.

Tarefa 20: Verifique a configuração da instância

Comece nos serviços do Windows.

1. Inicie todos os serviços do RSA Archer, exceto serviços do RSA Archer Configuration, que já
devem estar em execução.

Obs.: Se estiver usando o Advanced Workflow, inicie o servidor do RSA Archer Workflow em
todos os servidores da Web.

2. Vá para o Gerenciador do mecanismo de trabalho no Painel de controle do RSA Archer e inicie
o processamento do trabalho.

a. Clique na guia Servidor e desmarque a caixa de seleção Interromper o processamento do
trabalho para iniciar o processamento dos trabalhos.

b. No painel Ações, clique em Salvar.

3. Na guia Configurações de instalação, verifique as configurações de Registro e Localidade
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padrão e fuso horário.

4. Selecione a instância padrão e acesse cada guia para verificar se todas as informações na
configuração estão corretas.

5. Clique em Save.

6. Repita as etapas 4 e 5 para todas as outras instâncias.

7. (Opcional) Se estiver executando o serviço RSA Archer Cache no servidor de serviços
dedicados, faça o seguinte:

a. Inicie o serviço RSA Archer Cache e aguarde até 30 segundos para garantir que dois
processos Java também sejam iniciados.

b. Verifique se o serviço RSA Archer Cache e os processos Java foram iniciados.

Importante: Não vá para a próxima etapa até o serviço RSA Archer Cache e os processos
Java serem iniciados com sucesso.

8. No servidor de serviços dedicado, inicie todos os serviços do RSA Archer.

Fazendo upgrade dos servidores de serviços

O upgrade do servidor de serviços consiste na instalação do componente Serviços. Você deve fazer
upgrade deste componente em cada servidor para a função de serviços. Esse upgrade leva apenas
alguns minutos e ocorre simultaneamente durante a instalação do componente Banco de dados da
instância.

Importante: Se você estiver usando o serviço de cache, RSA Archer requer Java Runtime
Environment (JRE) 8 (64 bits). Certifique-se de instalar todos os componentes necessários antes de
executar o programa de instalação. Para obter informações adicionais, consulte Requisitos do
sistema.

Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

1. Baixe o pacote do programa de instalação no RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Use a opção Executar como administrador para extrair o pacote de instalação do servidor para
um local acessível a outros servidores.

3. Faça backup dos bancos de dados de instância e de configuração criados durante o processo de
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preparação do servidor. Este processo assegura que seus dados estejam atuais para que você
possa recuperá-los se necessário.

Tarefa 2: Interrompa todos os trabalhos do RSA Archer

Esta etapa interrompe o processamento de novos trabalhos e permite que os trabalhos em execução
sejam processados. Os trabalhos em andamento e os trabalhos filhos associados podem concluir o
processamento.

1. Execute o RSA Archer Control Panel como administrador.

2. Vá para a guia Servidores.

a. No menu Plug-ins, selecione Gerenciador do mecanismo de trabalho.

b. Clique em Servidores.

3. Clique em Descontinuar o processamento do trabalho.

4. No painel Ações, clique em Salvar.

Tarefa 3: Interrompa todos os serviços do RSA Archer, exceto o serviço

RSA Archer Configuration

Esse processo assegura que todos os serviços do RSA Archer sejam interrompidos, mas que o
serviço Configuração do RSA Archer continue em execução.

1. Execute os serviços do Windows como administrador.

2. Role até que os serviços da RSA sejam exibidos.

a. Clique com o botão direito em cada serviço por vez.

Obs.: Não selecione o serviço RSA Archer Configuration.

b. Selecione Parar.

Tarefa 4: Desligue o RSA Archer

Esse processo evita o acesso ao RSA Archer site durante o upgrade.
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1. Abra um prompt de comando.

2. No campo Abrir, digite

iisreset /STOP

3. Pressione Enter.

Tarefa 5: Execute o programa de instalação como administrador

Execute o programa de instalação em todos os servidores da Web e de serviços. 

1. Abra a pasta de instalação e clique com o botão direito do mouse em ArcherInstall.exe.

2. Selecione Executar como Administrador.

3. Clique em OK para executar o programa de instalação.

4. Selecione o idioma do programa de instalação.

5. Leia o contrato de licença e selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.

6. Clique em Avançar.

Tarefa 6: Instale o componente Serviços

Comece na página Plataforma GRC - Opções de instalação.

1. Remova as marcas de seleção de Aplicativo da Web, Banco de dados de instância e Serviço de
workflow avançado, para que somente os Serviços sejam selecionados.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 7: Escolha o certificado X.509 da área de armazenamento

Você deve selecionar o mesmo certificado usado para a instalação original da RSA Archer. Para
obter mais informações, consulte Certificados X.509.

Comece na página Plataforma GRC - Escolher certificado.

1. Verifique se a opção Usar certificado atual está selecionada.

2. Clique em Avançar.
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Tarefa 8: (Opcional) Defina as opções do banco de dados de instrumentação

para registro de mensagens

Se estiver usando o Registro de mensagens ou outro registro de evento, informe as conexões com o
banco de dados de instrumentação. A RSA recomenda usar um banco de dados dedicado, e não o
banco de dados de instância ou de configuração para essa finalidade.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instrumentação.

1. Especifique a configuração para a opção Sem usar o serviço RSA Archer Instrumentation.

l Se não quiser usar o serviço, selecione a opção (padrão). Siga para a etapa 5.

l Se quiser usar o serviço, desmarque a opção. Siga para a etapa 2.

2. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

3. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite o seguinte; caso contrário, vá para a
etapa 5.

l Nome de log-in

l Senha

4. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir; caso contrário, vá para
a etapa 5.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

5. Clique em Avançar.

Tarefa 9: Defina as credenciais de serviços de configuração

Comece na Plataforma GRC - página Credenciais de serviços.

1. Verifique se a opção Usar a conta especificada para executar todos os serviços está
selecionada.

2. Em Nome do usuário, informe o nome do usuário no seguinte formato: domínio\usuário.

3. Em Senha, informe a senha da conta de usuário do domínio.
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Se você quiser visualizar a senha enquanto digita, clique em Exibir senha.

4. Clique em Avançar.

Tarefa 10: Defina os caminhos de serviços e aplicativos

O programa de instalação preenche os caminhos com o caminho aplicável da instalação existente.

Comece na página Plataforma GRC - Arquivos de serviços e de aplicativos.

1. Em Serviços, verifique o caminho no qual os serviços estão instalados.

2. Em Arquivos de aplicativos, verifique o caminho no qual os arquivos do aplicativo estão
instalados.

3. Em Grupo de programas, verifique se a opção Criar grupo RSA Archer para todos os usuários
está selecionada e clique em Avançar.

Tarefa 11: (Opcional) Defina as configurações do RSA Archer Cache

Execute essa tarefa se estiver usando a solução de armazenamento em cache RSA Archer. Somente
defina as configurações de cache no servidor em que residem os serviços RSA Archer.

Essas configurações definem o servidor primário e um servidor opcional de alta disponibilidade para
o serviço RSA Archer Caching. A RSA recomenda o uso de IDs de porta padrão, a menos que um
firewall impeça que eles sejam disponibilizados.

Importante: O serviço RSA Archer Cache exige que você instale o Java em dois servidores
(máximo) em que o Serviço de cache está em execução. Para todos os outros servidores, você deve
selecionar a opção Não, usando armazenamento em cache e a opção de Serviços do RSA Archer
Cache. Se você não selecionar essa opção, o programa de instalação precisará do Java para
continuar. Por isso, a RSA recomenda que você execute o processo de instalação em todos os outros
servidores antes de instalar e configurar o serviço RSA Archer Cache. Se você executar a
instalação em outra ordem, precisará reabilitar o armazenamento em cache manualmente como uma
etapa de ativação.

Obs.: Se você não especificar a alocação de memória, ela será um valor calculado que é igual a
35% da memória total.

Comece na página Plataforma GRC – Configurações do RSA Archer Cache.
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1. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Para ativar o serviço RSA Archer Cache, desmarque a caixa de seleção Não usar o
armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache.

l Para continuar sem habilitar o armazenamento em cache e instalar o serviço RSA Archer
Cache, vá para a etapa 4.

2. Use a tabela a seguir para definir as configurações do servidor primário.

Configuração Valor

Servidor primário Endereço IPv4 do servidor que executará o
serviço RSA Archer Cache

Portas Números de porta do servidor primário

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor primário

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

3. (Opcional) Use a tabela a seguir para definir as configurações do Servidor de alta
disponibilidade

Configuração Valor

Servidor de alta disponibilidade O endereço IP que executará o serviço
RSA Archer Cache e fará backup do servidor
primário

Portas Números de porta do servidor de alta
disponibilidade

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor de alta disponibilidade.

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

4. Clique em Avançar.
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Tarefa 12: Defina o caminho para o arquivo de registros do programa de

instalação

Comece na página Plataforma GRC - Local do registro.

1. Em Caminho do registro, verifique o caminho no qual o arquivo de registros está armazenado e
clique em Avançar.

2. Confirme se os arquivos de aplicativo devem ser copiados. Faça um dos seguintes
procedimentos:

l Clique em Sim para copiar os arquivos do aplicativo e selecione a pasta para a qual você quer
copiar os arquivos de aplicativo.

l Clique em Não para continuar sem copiar esses arquivos.

3. Clique em OK.

Tarefa 13: Execute a instalação

Comece na página RSA Archer - Realizar instalação.

1. Clique em Avançar.
O programa de instalação inicia a instalação dos componentes aplicáveis. Uma barra de
progresso é exibida.

2. Espere até que o programa de instalação conclua a instalação dos componentes aplicáveis.

3. Clique em Concluir.
O RSA Archer Control Panel é aberto.

Tarefa 14: Inicie o IIS em todos os servidores da Web

Inicie em um prompt de comando em um servidor da Web.

1. Abra um prompt de comando.

2. No campo Abrir, digite

iisreset /START

3. Clique em Enter.
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Tarefa 15: Verifique a configuração da instância

Comece nos serviços do Windows.

1. Inicie todos os serviços do RSA Archer.

Obs.: Se estiver usando o Advanced Workflow, inicie o servidor do RSA Archer Workflow em
todos os servidores da Web.

2. Vá para o Gerenciador do mecanismo de trabalho no Painel de controle do RSA Archer e inicie
o processamento do trabalho.

a. Clique na guia Servidor e desmarque a caixa de seleção Interromper o processamento do
trabalho para iniciar o processamento dos trabalhos.

b. No painel Ações, clique em Salvar.

3. Na guia Configurações de instalação, verifique as configurações globais da RSA Archer. Essas
configurações são Registro, Local padrão e Fuso horário.

4. Selecione a instância padrão, acesse cada guia e verifique se todas as informações na
configuração estão corretas.

5. Salve se tiver feito alterações na configuração da instância.

6. Repita as etapas 4 e 5 para todas as outras instâncias.

7. (Opcional) Se estiver executando o serviço RSA Archer Cache no servidor de serviços
dedicados, faça o seguinte:

a. Inicie o serviço RSA Archer Cache e aguarde até 30 segundos para garantir que dois
processos Java também sejam iniciados.

b. Verifique se o serviço RSA Archer Cache e os processos Java foram iniciados.

Importante: Não vá para a próxima etapa até o serviço RSA Archer Cache e os processos
Java serem iniciados com sucesso.

8. No servidor de serviços dedicado, inicie todos os serviços do RSA Archer.

Fazendo upgrade do servidores da Web

O upgrade da função da Web consiste em instalar os componentes Aplicativo da Web e Serviços no
servidor da Web dedicado. Você deve fazer upgrade destes componentes em cada servidor para a
função da Web. O componente Aplicativo da Web requer a conexão com o serviço RSA Archer
Configuration.
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Este upgrade leva apenas alguns minutos e ocorre simultaneamente durante a instalação do
componente Banco de dados da instância, se aplicável.

Importante: Essa versão da RSA Archer requer Microsoft .NET Framework 4.6.1. Se você estiver
usando o serviço de cache, RSA Archer também exige Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits).
Para obter informações adicionais sobre requisitos do sistema, consulte Requisitos do sistema.
Certifique-se de instalar todos os componentes necessários antes de executar o programa de
instalação.

Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

1. Baixe o pacote do programa de instalação no RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Use a opção Executar como administrador para extrair o pacote de instalação do servidor para
um local acessível a outros servidores.

3. Faça backup dos bancos de dados de instância e de configuração criados durante o processo de
preparação do servidor. Este processo assegura que seus dados estejam atuais para que você
possa recuperá-los se necessário.

Tarefa 2: Interrompa todos os trabalhos do RSA Archer

Esta etapa interrompe o processamento de novos trabalhos e permite que os trabalhos em execução
sejam processados. Os trabalhos em andamento e os trabalhos filhos associados podem concluir o
processamento.

1. Execute o RSA Archer Control Panel como administrador.

2. Vá para a guia Servidores.

a. No menu Plug-ins, selecione Gerenciador do mecanismo de trabalho.

b. Clique em Servidores.

3. Clique em Descontinuar o processamento do trabalho.

4. No painel Ações, clique em Salvar.

Capítulo 3: Fazendo upgrade do RSA Archer 62

https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-community/platform/62
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-community/platform/62


RSA Archer Guia de Instalação e Upgrade

Tarefa 3: Interrompa todos os serviços do RSA Archer, exceto o serviço

RSA Archer Configuration

Esse processo assegura que todos os serviços do RSA Archer sejam interrompidos, mas que o
serviço Configuração do RSA Archer continue em execução.

1. Execute os serviços do Windows como administrador.

2. Role até que os serviços da RSA sejam exibidos.

a. Clique com o botão direito em cada serviço por vez.

Obs.: Não selecione o serviço RSA Archer Configuration.

b. Selecione Parar.

Tarefa 4: Desligue o RSA Archer

Esse processo evita o acesso ao RSA Archer site durante o upgrade.

1. Abra um prompt de comando.

2. No campo Abrir, digite

iisreset /STOP

3. Pressione Enter.

Tarefa 5: Execute o programa de instalação como administrador

Execute o programa de instalação em todos os servidores da Web e de serviços. 

1. Abra a pasta de instalação e clique com o botão direito do mouse em ArcherInstall.exe.

2. Selecione Executar como Administrador.

3. Clique em OK para executar o programa de instalação.

4. Selecione o idioma do programa de instalação.

5. Leia o contrato de licença e selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.

6. Clique em Avançar.
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Tarefa 6: Instale os componentes do MDM

Comece na página Plataforma GRC - Opções de instalação.

1. Verifique se somente os componentes desejados estão selecionados.

l Aplicativo da Web

l Banco de dados de instância

l Workflow avançado

2. Clique em Avançar.

Tarefa 7: Escolha o certificado X.509 da área de armazenamento

Você deve selecionar o mesmo certificado usado para a instalação original da RSA Archer. Para
obter mais informações, consulte Certificados X.509.

Comece na página Plataforma GRC - Escolher certificado.

1. Verifique se a opção Usar certificado atual está selecionada.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 8: Selecione o idioma do RSA Archer e do conteúdo

Se você não marcar a caixa Banco de dados de instância na Tarefa 3, essa tarefa será ignorada
automaticamente.

Comece na página Plataforma GRC – Idioma.

1. Em Selecionar o idioma para Plataforma GRC, selecione o idioma que deseja usar para RSA
Archer. Por padrão, o idioma é inglês americano. Os idiomas aceitos são Inglês (Estados
Unidos), chinês, francês, alemão, italiano, japonês, português (Brasil), russo e espanhol.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 9: Configure as opções do aplicativo da Web

Comece na página Plataforma GRC - Opções de aplicativo da Web.
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1. Em Site, selecione o site de destino para o aplicativo da Web da RSA Archer.

2. Em Diretório de destino, verifique se o diretório de destino está definido para a instalação do
aplicativo da Web:

l Instalar no aplicativo padrão do site

l Instalar em um aplicativo IIS

3. Clique em Avançar.

4. Clique em Sim para confirmar o diretório de destino.

Tarefa 10: (Opcional) Defina as opções do banco de dados de instrumentação

para registro de mensagens

Se estiver usando o Registro de mensagens ou outro registro de evento, informe as conexões com o
banco de dados de instrumentação. A RSA recomenda usar um banco de dados dedicado, e não o
banco de dados de instância ou de configuração para essa finalidade.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instrumentação.

1. Especifique a configuração para a opção Sem usar o serviço RSA Archer Instrumentation.

l Se não quiser usar o serviço, selecione a opção (padrão). Siga para a etapa 5.

l Se quiser usar o serviço, desmarque a opção. Siga para a etapa 2.

2. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

3. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite o seguinte; caso contrário, vá para a
etapa 5.

l Nome de log-in

l Senha

4. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir; caso contrário, vá para
a etapa 5.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

5. Clique em Avançar.
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Tarefa 11: Defina as credenciais de serviços

Comece na Plataforma GRC - página Credenciais de serviços.

1. Verifique se a opção Usar a conta especificada para executar todos os serviços está
selecionada.

2. Em Nome do usuário, informe o nome do usuário no seguinte formato: domínio\usuário.

3. Em Senha, informe a senha da conta de usuário do domínio.
Se você quiser visualizar a senha enquanto digita, clique em Exibir senha.

4. Clique em Avançar.

Tarefa 12: Defina os caminhos de serviços e aplicativos

O programa de instalação preenche os caminhos com o caminho aplicável da instalação existente.

Comece na página Plataforma GRC - Arquivos de serviços e de aplicativos.

1. Em Serviços, verifique o caminho no qual os serviços estão instalados.

2. Em Arquivos de aplicativos, verifique o caminho no qual os arquivos do aplicativo estão
instalados.

3. Em Grupo de programas, verifique se a opção Criar grupo RSA Archer para todos os usuários
está selecionada e clique em Avançar.

Tarefa 13: Desabilite o serviço RSA Archer Cache

Os serviços são desabilitados por padrão. Desative esse serviço em todos os outros servidores que
não sejam de armazenamento em cache. Ative o serviço RSA Archer Cache uma única vez em um
servidor de serviços.

Comece na página Plataforma GRC – Configurações do RSA Archer Cache.

1. Desative o serviço RSA Archer Cache, marcando a caixa de seleção Não usar o
armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache.

2. Clique em Avançar.
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Importante: O serviço RSA Archer Cache exige que você instale o Java em dois servidores
(máximo) onde o Serviço de cache está em execução. Para todos os outros servidores, selecione a
opção Sem usar o armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache. Se você não selecionar
essa opção, o programa de instalação exigirá que o Java esteja instalado para continuar. Por isso, a
RSA recomenda executar o processo de instalação em todos os outros servidores antes de instalar e
configurar o serviço RSA Archer Cache. Se você executar a instalação em uma ordem diferente,
precisará reativar o armazenamento em cache manualmente como uma etapa de ativação.

Tarefa 14: Defina o caminho para o arquivo de registros do programa de

instalação

Comece na página Plataforma GRC - Local do registro.

1. Em Caminho do registro, verifique o caminho no qual o arquivo de registros está armazenado e
clique em Avançar.

2. Confirme se os arquivos de aplicativo devem ser copiados. Faça um dos seguintes
procedimentos:

l Clique em Sim para copiar os arquivos do aplicativo e selecione a pasta para a qual você quer
copiar os arquivos de aplicativo.

l Clique em Não para continuar sem copiar esses arquivos.

3. Clique em OK.

Tarefa 15: Execute a instalação

Comece na página RSA Archer - Realizar instalação.

1. Clique em Avançar.
O programa de instalação inicia a instalação dos componentes aplicáveis. Uma barra de
progresso é exibida.

2. Espere até que o programa de instalação conclua a instalação dos componentes aplicáveis.

3. Clique em Concluir.
O RSA Archer Control Panel é aberto.
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Tarefa 16: Inicie o IIS em todos os servidores da Web

Inicie em um prompt de comando em um servidor da Web.

1. Abra um prompt de comando.

2. No campo Abrir, digite

iisreset /START

3. Clique em Enter.

Tarefa 17: Verifique a configuração da instância

Comece nos serviços do Windows.

1. Inicie todos os serviços do RSA Archer.

Obs.: Se estiver usando o Advanced Workflow, inicie o servidor do RSA Archer Workflow em
todos os servidores da Web.

2. Vá para o Gerenciador do mecanismo de trabalho no Painel de controle do RSA Archer e inicie
o processamento do trabalho.

a. Clique na guia Servidor e desmarque a caixa de seleção Interromper o processamento do
trabalho para iniciar o processamento dos trabalhos.

b. No painel Ações, clique em Salvar.

3. Na guia Configurações de instalação, verifique as configurações globais da RSA Archer. Essas
configurações são Registro, Local padrão e Fuso horário.

4. Selecione a instância padrão, acesse cada guia e verifique se todas as informações na
configuração estão corretas.

5. Salve se tiver feito alterações na configuração da instância.

6. Repita as etapas 4 e 5 para todas as outras instâncias.

7. (Opcional) Se estiver executando o serviço RSA Archer Cache no servidor de serviços
dedicados, faça o seguinte, caso contrário, pule para a etapa 8:
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a. Inicie o serviço RSA Archer Cache e aguarde até 30 segundos para garantir que dois
processos Java também sejam iniciados.

b. Verifique se o serviço RSA Archer Cache e os processos Java foram iniciados.

Importante: Não vá para a próxima etapa até o serviço RSA Archer Cache e os processos
Java serem iniciados com sucesso.

8. No servidor de serviços dedicado, inicie todos os serviços do RSA Archer.
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Capítulo 4: Ativando o RSA Archer
Este capítulo orientará você durante a ativação da configuração do RSA Archer após uma nova
instalação ou um upgrade, e durante a configuração do Workflow avançado, se necessário.

l Processo de ativação de uma nova instalação

l Processo de ativação de um upgrade

l Configurando um workflow avançado

Use a Planilha de pós-instalação para registrar a configuração do sistema.

Ativando uma instalação do RSA Archer

Após concluir uma nova instalação do RSA Archer, use esta seção para configurar corretamente o
ambiente.

Processo de ativação de uma instalação
Para concluir a instalação do RSA Archer, configure o ambiente e ative os servidores. A ativação
de servidores é o processo que garante que arquivos específicos de RSA Archer tenham as
permissões apropriadas e possam ser acessados pelo serviço aplicável.

Ative o RSA Archer nas fases a seguir:

Fase O que fazer Referência

1 Use o RSA Archer Control Panel para
definir as configurações globais do RSA
Archerna guia Configurações de instalação.

Ajuda do RSA Archer Control Panel:

l Configurando regras de registro

l Configurando a localidade e o fuso
horário padrão

2 Use o RSA Archer Control Panel para
executar um dos seguintes procedimentos:

l No caso de uma instalação, crie a
instância padrão de RSA Archer,
incluindo a configuração da instância
padrão

l No caso de um upgrade, conecte-se à
instância existente

Conectando a instância do RSA Archer

Ajuda do RSA Archer Control Panel:

l Definições de configuração da instância

l Concluindo a criação padrão

l Definindo a instância padrão
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Fase O que fazer Referência

3 Ativar o servidor de serviços iniciando os
serviços do RSA Archer e verificando as
permissões para a conta de domínio, o
serviço de cache e o certificado X.509 para
instalações de vários hosts.

Configurando o servidor de serviços

4 Ativar o servidor da Web, concedendo
permissões para os diretórios da RSA
Archer e atribuindo o pool de aplicativos ao
site.

Configurando o servidor da Web

Lembre-se do seguinte ao concluir o processo de verificação:

l Crie a instância padrão.

l Registre sua licença no servidor da Web principal.

l No servidor de serviços principal, inicie todos os serviços do RSA Archer.

l Inicie o serviço de configuração do RSA Archer em todos os servidores da Web.

l Verifique se o compartilhamento de rede tem os arquivos apropriados.

l Mapeie o compartilhamento de rede em cada servidor.

Criando a instância de RSA Archer
Crie instâncias no RSA Archer Control Panel e, em seguida, designe uma delas como a instância
padrão para todos os usuários. Cada tarefa faz referência ao tópico aplicável da Ajuda do
RSA Archer Control Panel para orientá-lo durante esse processo.

Tarefa 1: Inicie o serviço RSA Archer Queuing

1. Acesse Iniciar > Serviços para abrir a janela Serviços.

2. Localize Enfileiramento do RSA Archer na lista.

3. Verifique se o serviço de enfileiramento do RSA Archer está em execução.

l Se o serviço estiver em execução, vá para a Tarefa 2.

l Se o serviço não estiver em execução, vá para a Etapa 4.

4. Clique com o botão direito do mouse em RSA Archer Queuing.

5. Clique em Iniciar.
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Tarefa 2: Criar a instância padrão de RSA Archer

Conclua todas as tarefas. Consulte a Ajuda do RSA Archer Control Panel sobre as configurações de
instância para obter instruções passo a passo. Acesse a Ajuda do RSA Archer Control Panel
clicando no ícone de ponto de interrogação no canto superior direito.

Guia Instância Obrigatório

Geral Configurando uma instância para notificações
(Endereço de remetente padrão)

Configurando regras de registro (Sobrepor)

Configurando a localidade e o fuso horário
padrão (Sobrepor)

Designando o caminho do repositório de
arquivos para uma instância

Designando o caminho do índice de pesquisa e
do servidor de enfileiramento para uma
instância

Servidor Designando as URLs base e de autenticação
para o aplicativo da Web

Banco de dados Configurando a string de conexão do banco de
dados de instância e opções de pool

Contas Alterando senhas da conta de serviço e do
SysAdmin

Executando o script de SQL de manutenção
Use um script SQL para manter o banco de dados do RSA Archer se sua organização não tiver um
processo próprio padrão para manter índices e estatísticas de banco de dados do Microsoft SQL.
Esse script cria o trabalho Atualização de estatísticas do banco de dados do RSA Archer para
atualizar as estatísticas e o trabalho Reconstrução de índice do banco de dados do RSA Archer para
reindexar o banco de dados.

Para obter os melhores resultados, agende esses trabalhos para serem executados durante períodos
inativos. Por exemplo, você pode agendar o trabalho Atualização de estatísticas para ser executado
todos os dias às 3h e o trabalho Reconstrução de índice para ser executado aos domingos às 2h.

Obs.: O agente do SQL Server deve estar em execução antes que você possa executar o script.
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Executar o script de SQL de manutenção

1. Faça log-in como administrador do sistema no servidor que hospeda o banco de dados de RSA
Archer.

2. Navegue até a pasta \RSA Archer\Tools\.

3. Clique duas vezes em jobDeployScript.sql.

4. Selecione o banco de dados de RSA Archer como o banco de dados atual.

5. Execute o script, que cria os trabalhos de banco de dados Atualização de estatísticas e
Recriação de índice.

Configurando o servidor da Web

Importante: Garanta que os arquivos de configuração de cada servidor compartilhem o mesmo
machineKey. Esta chave usa criptografia e deve ser a mesma em cada servidor da Web para
garantir a geração da chave adequada. Para obter mais informações, consulte Configurando um
Balanceador de Carga para RSA Archer.

Execute estas etapas no gerenciador do IIS (Internet Information Services), a menos que
especificado de outra forma.

Tarefa 1: Especifique a identidade do pool de aplicativos da conta

1. No gerenciador do IIS, acesse Servidor da Web > Pools de aplicativos.

2. Clique com o botão direito do mouse no pool de aplicativos do RSA Archer e selecione
Configurações avançadas.

3. Em Identidade no Modelo de processo, clique nas Reticências (...) em ApplicationPoolIdentity.

4. Clique em Conta personalizada e em Definir.

5. Digite os valores apropriados para o seguinte:

l Nome de usuário

l Senha

l Confirmar senha

6. Clique em OK e, novamente, em OK.

7. Clique em OK.
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Tarefa 2: Atribua o pool de aplicativos

Obs.: Ao atribuir o pool de aplicativos, selecione o site RSA Archer da sua empresa. O site pode
residir em um diretório virtual. Essas instruções refletem a escolha do Site padrão.

1. No gerenciador do IIS, acesse Servidor da Web > Sites > Site padrão > site, por exemplo,
RSA Archer.

2. Clique com o botão direito em site e selecione Gerenciar aplicativo > Configurações avançadas.

3. Em Geral, clique em Pool de aplicativos e no botão Reticências (...) ao lado dele.

4. Em Pool de aplicativos, selecione o pool de aplicativos aplicável e clique em OK.

5. Clique em OK.

6. Vá para o servidor da Web > Pools de aplicativos.

7. Clique com o botão direito no pool de aplicativos aplicável > Configurações avançadas (por
exemplo, .NET v4.5 > Configurações avançadas).

8. Na seção Geral, selecione v.4.0 para a versão CLR .NET.

9. Clique em OK.

Tarefa 3: Verifique o pool de aplicativos para a API

A API deve ser executada no pool de aplicativos ou ter a mesma configuração que o pool de
aplicativos do site.

1. No gerenciador do IIS, acesse Servidor da Web > Sites > Site padrão > site. Por exemplo, RSA
Archer.

2. Expanda o nó site e vá para o nó api.

3. Clique com o botão direito no nó api e selecione Gerenciar aplicativo > Configurações
avançadas.

4. Em Geral, verifique se o pool de aplicativos é o mesmo do site.

5. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Se o pool de aplicativos corresponder ao site, vá para a etapa 6.

l Se o pool de aplicativos não corresponder ao site, faça o seguinte:
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a. No pool de aplicativos, clique no botão de reticências (...).

b. Selecione o pool de aplicativos do site e clique em OK.

6. Clique em OK.

Tarefa 4: Reconfigure o diretório company_files como um diretório virtual que é associado ao

compartilhamento de rede.

Execute esta tarefa se sua configuração tiver vários servidores de serviços.

Configure o diretório virtual para company_files depois da instalação inicial em uma configuração
de vários hosts. Você deve reconfigurar o diretório company_files como um diretório virtual que é
associado ao compartilhamento de rede.

1. No compartilhamento de rede, crie o diretório company_files e copie todos os diretórios da pasta
company_files local para a pasta company_files recém-criada. Por exemplo,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\company_files.

2. Renomeie o diretório company_files original como company_files.old.

3. Defina as propriedades de compartilhamento no diretório company_files para Modificar/alterar e
Ler/gravar nas guias de permissões de Compartilhamento e Segurança da conta de domínio.

4. No gerenciador do IIS, navegue até a caixa de diálogo Adicionar diretório virtual.

a. Clique em servidor da Web > Sites > Site padrão > RSA Archer.

b. Clique com o botão direito no Site da RSA Archer e selecione Adicionar diretório virtual.

5. Em Alias, digite company_files.

6. Em Caminho físico, digite o caminho do novo company_files criado no compartilhamento de rede
e clique em Conectar como.

7. Selecione Usuário específico e clique em Definir.

8. Em Nome de usuário, digite a conta do usuário do domínio.

9. Em Senha, digite a senha da conta do usuário do domínio.

10. Em Confirmar senha, digite novamente a senha da conta do usuário do domínio e clique em OK.

11. Clique em OK.

12. Clique em OK novamente.
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Tarefa 5: Conceda permissões para os diretórios da RSA Archer

Execute esta tarefa se sua configuração tiver vários servidores de serviços.

Execute essa tarefa para todas as configurações para o aplicativo da Web no compartilhamento de
rede. Comece no Gerenciador de Serviços de Informações da Internet (IIS).

Verifique se a Identidade tem privilégios de modificação para as seguintes pastas:

Diretório Caminho Observações

Windows\Te
mp

SYSTEMDRIVE%\WINDOWS\
Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Te
mporary ASP.NET Files

company_
files

caminho designado no servidor da Web ou no
compartilhamento de rede

Para company_files, Arquivos de
registro, Índice de pesquisa e
Repositório de arquivos, use o
caminho real para sua
configuração.

Por exemplo,
Inetpub\wwwroot\RSAarcher\com
pany_files

Arquivos de
registro

caminho designado no servidor da Web ou no
compartilhamento de rede

Por exemplo,
..\RSAarcher\LogFiles

Repositório
de arquivos

caminho designado no servidor da Web ou no
compartilhamento de rede

Por exemplo,
..\RSAarcher\FileRepository

Tarefa 6: Redefinir IIS

1. Selecione Iniciar > Executar.

2. No campo Abrir, digite

iisreset.exe

3. Pressione Enter.
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Tarefa 7: Exclua as pastas da varredura de vírus (recomendado)

A RSA recomenda que você execute o software de varredura de vírus frequentemente nos
servidores implementados. Entretanto, o software de varredura de vírus pode interpretar os dados
inseridos ou atualizados nos diretórios dependentes de RSA Archer como um vírus ou um malware,
por exemplo, tal como a solução RSA Archer Threat Management.

1. Desative a varredura de vírus nas pastas que contêm os seguintes arquivos:

l Windows\Microsoft.Net\Framework64

l Arquivos da empresa do RSA Archer

l Arquivos de registro do RSA Archer

l Índice do RSA Archer

l Repositório de arquivos do RSA Archer

2. Desative a varredura de vírus na pasta RSA Archer\Workflow\ localizada nos arquivos de
programa do RSA Archer para impedir a queda de desempenho do servidor com algumas
soluções anti-malware.

Para obter informações adicionais sobre "Varredura de vírus", consulte o Guia de Configuração de
Segurança do RSA Archer.

Configurando o servidor de serviços
Em uma instalação nova, a configuração do servidor de serviços requer a inicialização dos serviços
do RSA Archer.

Tarefa 1: Verifique se a conta do usuário do domínio tem acesso ao compartilhamento de rede e

aos diretórios company_files no compartilhamento de rede

1. Certifique-se de que o arquivo de registros esteja em uma unidade local e não no
compartilhamento de rede.

2. No RSA Archer Control Panel, verifique o caminho de Registro na guia Configurações de
instalação. Certifique-se de que o arquivo de registros esteja em um drive local e não no
compartilhamento de rede.

3. No Explorer, verifique se a Conta de domínio tem permissões de modificação ou
leitura/gravação.
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4. Navegue até o compartilhamento de rede e verifique se as seguintes pastas têm permissões para
modificação ou leitura/gravação.

l Repositório de arquivos

l company_files

l Índices

Tarefa 2 (opcional): Verifique as permissões do serviço RSA Archer Cache, se usado como

conta de domínio

1. No Explorer, navegue para a pasta GemFire na pasta Serviços do RSA Archer. Por exemplo, C:
Arquivos de Programas\RSA Archer\Serviços\GemFire.

2. Verifique se a conta de domínio tem permissões Modificar ou Ler/Gravar na pasta de GemFire e
se todos os objetos filhos nessa pasta têm as mesmas permissões.

Tarefa 3: Verifique as permissões do certificado X.509

Essa etapa assegura que a conta de serviço usada pelos serviços tenha permissões de Leitura para a
chave privada do certificado X.509 relevante. Esse certificado foi especificado durante a instalação
inicial. Para obter mais informações, consulte Certificados X.509.

1. Inicie o console de gerenciamento Microsoft (MMC). Faça o seguinte:

a. Clique em Iniciar e Executar.

b. Em Abrir, digite

mmc

c. Clique em OK. A janela Raiz do Console é aberta.

2. Clique Arquivo > Adicionar/remover snap-in.

3. Em Snap-ins disponíveis, selecione Certificados e clique em Adicionar .

4. Selecione Conta de computador e clique em Avançar. A caixa de diálogo Selecionar computador
é aberta.

5. Selecione Computador local (o computador no qual este console está sendo executado) e clique
em Concluir.

6. Clique em OK.
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7. Expanda o snap-in Certificados (computador local) e a pasta Pessoal, em seguida, clique em
Certificados. Se o certificado foi criado durante a instalação inicial, o certificado RSA Archer
Configuration será listado.

8. Clique com o botão direito em RSA Archer Configuration ou no certificado especificado durante
a instalação e clique em Todas as tarefas > Gerenciar chaves privadas.

9. Em Grupo ou nomes de usuário, execute um dos seguintes procedimentos:

l Caso a conta esteja listada, vá para a próxima etapa.

l Se a conta não estiver listada, faça o seguinte:

a. Clique em Add. A caixa de diálogo Selecionar usuários, Contas de serviço ou Grupos é
aberta.

b. Em Digitar os nomes dos objetos a serem selecionados, digite os nomes dos objetos
aplicáveis e clique em OK.

10. Em Permissões para [conta], faça o seguinte:

a. Em Controle total, desmarque a caixa de seleção Permitir.

b. Em Leitura, marque a caixa de seleção Permitir.

11. Repita as etapas 9 e 10 para cada conta que executa o RSA Archer Services.

12. Clique em OK, salve e feche a janela Console.

Tarefa 4: Torne a lista de revogação do certificado acessível

Cada vez que um processo de trabalho é iniciado, ele valida a lista de revogação do certificado
(CRL). Se um servidor do RSA Archer não tiver acesso direto à Internet, tornando o ponto de
distribuição de CRL inacessível, um timeout de 15 segundos ocorrerá antes que o processo possa
continuar. Esse timeout pode ocasionar um atraso significativo para cada processo de trabalho
iniciado pelo serviço Mecanismo de trabalho.

Para eliminar o atraso de 15 segundos, execute uma das tarefas a seguir:

Desabilitar a validação da lista de revogação do certificado

Conclua esta tarefa para desabilitar a validação de CRL da conta de usuário que executa o serviço
Mecanismo de trabalho. Desabilitar a validação de CRL não desabilita a verificação de assinatura.
O certificado de assinatura ainda é corresponde à área de armazenamento raiz confiável.

Capítulo 4: Ativando o RSA Archer 79



RSA Archer Guia de Instalação e Upgrade

Inicie a localização do trabalho na barra de tarefas.

1. Abra um prompt de comando.

2. Digite:

wmic useraccount get name,sid

3. Clique em OK.

4. Localize o SID da conta do usuário que está executando o mecanismo de trabalho.

a. No prompt de comando, digite:

RegEdit

b. Vá para HKEY_USERS > [SID da conta do usuário que está executando o mecanismo de
trabalho] > Software> Microsoft > Windows > CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers >
Software Publishing.

c. No painel direito, clique duas vezes em Estado.

d. Altere os dados em Valor (hexadecimal) de 23c00 (padrão, verificação habilitada) para
23e00 (Verificação desabilitada).

5. Clique em OK.

Definir um proxy HTTP no nível do sistema

Conclua esta tarefa para definir um proxy HTTP no nível do sistema para que qualquer usuário que
faça log-in no sistema tenha acesso à Internet sem que seja necessária outra ação. Essa situação
talvez não seja comportamento desejável.

Inicie a localização do trabalho na barra de tarefas.

1. Abra um prompt de comando.

2. Digite:

netsh winhttp set proxy proxy-server=”[MyProxyServer:port]” bypass-list=”<local>,”

em que [MyProxyServer:port] é preenchido com um servidor proxy e número de porta reais.

3. Pressione Enter.

Ativando um upgrade do RSA Archer

Após concluir uma nova instalação do RSA Archer Suite, use esta seção para configurar
corretamente o ambiente.
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Processo de ativação de um upgrade
Para concluir o upgrade do RSA Archer, configure o ambiente e ative os servidores. A ativação de
servidores é o processo que garante que arquivos específicos de RSA Archer tenham as permissões
apropriadas e possam ser acessados pelo serviço aplicável.

Ela é concluída nas fases a seguir.

Fase O que fazer Referência

1 Use o RSA Archer Control Panel para
executar um dos seguintes procedimentos:

l No caso de uma instalação, crie a
instância padrão de RSA Archer,
incluindo a configuração da instância
padrão

l No caso de um upgrade, conecte-se à
instância existente

Conectando a instância do RSA Archer

Ajuda do RSA Archer Control Panel:

l Definições de configuração da instância

l Concluindo a criação padrão

l Definindo a instância padrão

2 Criar o trabalho Atualização de estatísticas
do RSA Archer Database para atualizar as
estatísticas e o trabalho Reconstrução de
índice do RSA Archer Database para
reindexar o banco de dados.

Executando o script de SQL de manutenção

3 Ativar a instância de RSA Archer,
registrando a licença, iniciando os serviços
do RSA Archer e recriando os índices de
pesquisa.

Ativando a instância

Ajuda do RSA Archer Control Panel:

l Registrando a instância

l Recriando índices de pesquisa

Lembre-se do seguinte ao concluir o processo de verificação:

l Registre sua licença no servidor da Web principal.

l No servidor de serviços principal, inicie todos os serviços do RSA Archer.

l Inicie o serviço de configuração do RSA Archer em todos os servidores da Web.

Ativando a instância de RSA Archer
A ativação da instância requer que você registre sua licença de RSA Archer e recrie os índices de
pesquisa. O serviço de enfileiramento do RSA Archer deve estar sendo executado para recriar os
índices de pesquisa.
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Tarefa 1: Use o RSA Archer Control Panel para licenciar o software do RSA Archer.

Consulte o tópico "Registrando a instância" na Ajuda do RSA Archer Control Panel para obter
instruções completas.

Tarefa 2: Reinicie o serviço de enfileiramento do RSA Archer

Essa etapa é necessária durante o registro da sua primeira instância. Vá para a próxima etapa para
registros posteriores.

Comece na janela Serviços.

1. Localize Enfileiramento do RSA Archer na lista.

2. Clique com o botão direito do mouse em Enfileiramento do RSA Archer e clique em Reiniciar.

Tarefa 3: Use o RSA Archer Control Panel para inicializar os índices de pesquisa

Consulte o tópico "Reconstruindo índices de pesquisa" na Ajuda do RSA Archer Control Panel para
obter instruções completas.

Executando o script de SQL de manutenção
Use um script SQL para manter o banco de dados do RSA Archer se sua organização não tiver um
processo próprio padrão para manter índices e estatísticas de banco de dados do Microsoft SQL.
Esse script cria o trabalho Atualização de estatísticas do banco de dados do RSA Archer para
atualizar as estatísticas e o trabalho Reconstrução de índice do banco de dados do RSA Archer para
reindexar o banco de dados.

Para obter os melhores resultados, agende esses trabalhos para serem executados durante períodos
inativos. Por exemplo, você pode agendar o trabalho Atualização de estatísticas para ser executado
todos os dias às 3h e o trabalho Reconstrução de índice para ser executado aos domingos às 2h.

Obs.: O agente do SQL Server deve estar em execução antes que você possa executar o script.

Executar o script de SQL de manutenção

1. Faça log-in como administrador do sistema no servidor que hospeda o banco de dados de RSA
Archer.

2. Navegue até a pasta \RSA Archer\Tools\.

3. Clique duas vezes em jobDeployScript.sql.

4. Selecione o banco de dados de RSA Archer como o banco de dados atual.

5. Execute o script, que cria os trabalhos de banco de dados Atualização de estatísticas e
Recriação de índice.
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Configurando um workflow avançado

Se você planeja usar o recurso Workflow avançado, talvez você precise ativar configurações
adicionais, dependendo de seu ambiente. Analise as tarefas a seguir e execute as que são aplicáveis
ao seu ambiente.

Tarefa 1: Abrir o HTTP no host local para a comunicação entre o serviço de

Workflow avançado e o RSA Archer

A comunicação HTTP é usada entre o nível intermediário do RSA Archer e o serviço de Workflow
avançado do RSA Archer. Se você tiver a comunicação HTTP desativada no momento e desejar
usar o recurso de Workflow avançado, no servidor que executa o serviço de Workflow avançado da
RSA Archer, adicione exceções para a porta TCP 8000 em seu firewall local ou outras ferramentas.

Tarefa 2: Executar o Workflow avançado com uma conta de não

administrador

Por padrão, o serviço de Workflow avançado é executado como administrador. No entanto, se você
não quiser executar o serviço com o administrador ou privilégios de sistema local, você pode
executar o serviço em uma conta diferente que possua as seguintes permissões:

Diretório É necessário o acesso.

C:\Program Files\RSA
Archer\Services\Workpoint

Leitura/gravação

C:\ArcherFiles\Logging Write

O diretório no qual as variáveis de ambiente
%TMP ou %TEMP% apontam para a conta.

Leitura/gravação

Para alterar a conta de serviço, faça o seguinte:

1. Abra o Gerenciador de controle de serviços.

2. Clique com o botão direito no serviço de Workflow avançado e selecione Propriedades.

3. Na guia Log-on, selecione Esta conta.

4. Selecione o usuário que deseja usar, informe as credenciais e clique em OK.
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Tarefa 3: Ativar o Workflow avançado em um ambiente de balanceamento

de carga

Se você estiver executando o RSA Archer com um balanceador de carga, certifique-se de que todos
os servidores internos executando o IIS e o serviço de Workflow avançado podem se comunicar por
meio da porta 8000.

Tarefa 4: Certificar-se de que a chave de registro de host do Windows é

válida

1. Abra Regedit.exe

2. A seguinte chave de registro armazena as informações de configuração do Workflow avançado:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Workpoint LLC\Workpoint\4.1

3. Confirme se o ServerAddress armazena o nome de host para o servidor.

Importante: Se o host do Windows for renomeado, o Workflow avançado não sincronizará
corretamente até que a propriedade seja atualizada.
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Capítulo 5: Validando o RSA Archer
Este capítulo orientará você durante a validação dos componentes da configuração do RSA Archer.
Use-o com a Lista de verificação de validação do Apêndice D.

Validação do sistema da plataforma

O processo de validação garante que você configurou e processou corretamente os componentes do
sistema para RSA Archer e que os elementos-chave do RSA Archer funcionam em suas operações
de negócios.

As informações contidas neste capítulo garantem a funcionalidade básica. A RSA recomenda o
desenvolvimento de um plano de teste mais robusto para atender às suas práticas de negócios
específicas. Teste qualquer outro recurso que esteja usando. Por exemplo, se as notificações forem
uma parte importante do workflow, teste essa funcionalidade. Você também testará essa
funcionalidade. Para obter informações adicionais sobre como tornar seu sistema operacional,
consulte a documentação on-line do RSA Archer.

Validando elementos do RSA Archer

Valide os elementos do RSA Archer para garantir que você tenha configurado sua instância
corretamente e validar os índices de pesquisa, o repositório de arquivos e company_files.

Você adicionará um novo aplicativo, inserirá registros, testará uma pesquisa por palavras-chave e
conectará um arquivo a um registro. Se planeja usar recursos avançados de workflow, você também
criará um workflow de teste em seu aplicativo. Cada tarefa faz referência aos tópicos aplicáveis da
documentação on-line de RSA Archer para orientá-lo durante esse processo.

Tarefa 1: Abra RSA Archer e faça log-in

Verifique se você pode abrir o RSA Archer e fazer log-in como administrador do sistema.

Etapa Ação Resultados

1 Inicie o navegador, por exemplo, IE, e
digite a URL base para a RSA Archer.

Essa URL é estabelecida nas configurações
da Web no Painel de controle RSA Archer.
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Etapa Ação Resultados

2 Faça log-in na RSA Archer como
administrador do sistema:

a. Em Nome de usuário, digite sysadmin.

b. Em Empresa, digite o nome da
instância.

c. Em Senha, digite a senha.

3 Clique em Log-in. A página do RSA Archer será aberta.

Se a página Log-in não for exibida, consulte
Solução de Problemas dos Componentes do
Sistema.

Tarefa 2: Adicionar e testar um novo aplicativo

Crie um aplicativo no Gerador de aplicativos usando as instruções da documentação on-line de RSA
Archer.

Etapa Ação Resultados

1 Crie um novo aplicativo do zero.

Consulte o tópico "Adicionando
aplicativos" na documentação on-line.

2 Adicione os seguintes tipos de campo:

l Texto com Resultados da pesquisa
ativado

l Anexo

l Lista de valores com três ou mais
valores

Consulte os tópicos "Adicionando um
campo de texto", "Adicionando um campo
de anexo" e "Adicionando um campo de
lista de valores" na documentação on-line.

Cada campo adicionado é listado na página
Gerenciar campos.
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Etapa Ação Resultados

3 Adicione os campos recém-criados ao
layout.

Consulte o tópico "Adicionando campos ao
layout" na documentação on-line.

4 (Opcional) Crie e ative um workflow
avançado simples com as seguintes
configurações:

l Nós: Iniciar, interromper e atualizar o
conteúdo. Defina o nó Atualizar
conteúdo para atualizar um valor em um
campo. (A criação de um registro de
teste permite que você determine se o
workflow criado é válido).

l Opção de inscrição: New.

Importante: Certifique-se de ativar o
workflow. Workflows são criados como
inativos por padrão.

Consulte o tópico "Gerando workflows
avançados" na documentação on-line.

Obs.: Você só precisará concluir esta
etapa se você planejar usar o recurso
avançado de workflow.

5 Salve o aplicativo. O aplicativo recém-criado é listado na
página Gerenciar aplicativos.

6 Vá para a home page e abra o aplicativo
criado.

Consulte os tópicos "Trabalhando com
registros" e "Navegador de registros" na
documentação on-line.

A página Navegador de registro será aberta
para esse aplicativo.
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Etapa Ação Resultados

7 Adicione dois novos registros ao aplicativo
e salve.

Os novos registros serão exibidos no
Navegador de registro do aplicativo.

Se você tiver criado um workflow
avançado, os campos no registro serão
atualizados de acordo com seu projeto.

Tarefa 3: Teste uma pesquisa por palavra-chave

Esse teste garante que os índices de palavra-chave sejam criados. Você usará o aplicativo criado e o
recurso Pesquisar do Navegador de registro. Siga as instruções do tópico "Pesquisa e Relatórios" no
capítulo Trabalhando com Registros.

Etapa Ação Resultados

1 Vá para o Navegador de registro do
aplicativo criado.

A página Navegador de registro será aberta
para esse aplicativo.

2 Execute uma pesquisa por palavra-chave
usando o texto correspondente ao texto
informado em um dos dois registros criados
no aplicativo de teste.

Consulte o tópico "Executando pesquisas"
na documentação on-line.

Os registros encontrados na pesquisa são
listados na página Resultados da pesquisa.

Tarefa 4: Conecte um arquivo a um registro

Esse teste garante que a RSA Archer valide o caminho para a pasta Repositório de arquivos.
Consulte os tópicos "Trabalhando com registros" e "Entrada de dados" na documentação on-line.

Etapa Ação Resultados

1 Localize um arquivo que você possa
conectar a um registro.

2 Vá para o Navegador de registro do
aplicativo criado.
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Etapa Ação Resultados

3 Faça uma busca aprofundada até os
detalhes de um dos registros criados.

4 Conecte o arquivo ao registro. O arquivo recém-conectado se transformará
em um link no registro.

5 Clique no link para a conexão. O arquivo de conexão é aberto.

Tarefa 5: (Opcional) Testar o workflow avançado

Este teste garante que o workflow avançado funcione conforme o esperado. Consulte o tópico
"Gerando workflows avançados" na documentação on-line.

Etapa Ação Resultados

1 Faça log-in na RSA Archer como
administrador do sistema:

a. Em Nome de usuário, digite sysadmin.

b. Em Empresa, digite o nome da
instância.

c. Em Senha, digite a senha.

2 Navegue até o Gerador de aplicativos

3 Abra um aplicativo que tenha workflow
avançado

O aplicativo tem a guia Workflow
avançado

4 Crie um workflow avançado Nós e transições podem ser adicionados
corretamente

5 Execute o workflow avançado O workflow funciona conforme o esperado.

Solução de problemas dos componentes do sistema

Se não conseguir acessar RSA Archer na página de log-in, execute as tarefas a seguir para
solucionar problemas dos componentes do sistema.
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Validando configurações do servidor

Tarefa 1: Valide as configurações do IIS.

Os procedimentos de validação dessas configurações dependem da versão do IIS instalada em seu
ambiente. A RSA Archer aceita Microsoft Internet Information Services (IIS) 8 ou 8.5.

O que fazer Valor

1. Verifique se ASP.NET 4.x
está definido como Permitido.

Restrições ISAPI e CGI

2. Verifique se apenas uma
opção de autenticação está
definida para o site da Web
padrão.

Sites > Site padrão > RSAarcher > Autenticação

Tarefa 2: Valide o acesso à pasta do servidor da Web

Esse teste verifica se a conta de usuário Serviço de rede tem acesso à pasta de registro, à pasta de
repositório de arquivos e à pasta company_files. Os caminhos para as pastas repositório de arquivo e
registro são definidos na guia Geral da instância, no Painel de controle RSA Archer.

O caminho da pasta company_files foi definido durante a instalação do componente Plataforma
GRC.

1. Abra uma janela do Microsoft Explorer.

2. Navegue para a pasta de registro. O caminho padrão é:

C:\ProgramFiles\RSA Archer\Logfiles

3. Clique com o botão direito na pasta registro e clique em Propriedades.

4. Clique na guia Security.

5. Selecione a conta Serviço de rede ou serviço do domínio e verifique se Modificar está
selecionado na caixa Permissões.

6. Clique em OK.

7. Repita as etapas de 1 a 6 para a pasta de repositório de arquivos. O caminho padrão é:

C:\ProgramFiles\RSA Archer\FileRepository

8. Repita as etapas de 1 a 6 para a pasta company_files. O caminho para esta pasta foi definido
durante o processo de instalação. O caminho padrão é:

C:\Inetpub\wwwroot\RSA Archer\company_files
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Validando configurações do client

Tarefa 1: Validar a versão do Silverlight

Essa tarefa pode ser aplicada aos computadores que executam o sistema operacional Windows ou
Mac (MacOS).

Execute esta tarefa para seu sistema operacional:

Sistema operacional Windows MacOS

1. Em Painel de controle, abra Programas e recursos.

2. Localize a linha Microsoft Silverlight.

3. Na coluna Versão, verifique a versão.

1. Em Finder, exiba
/Library/Internet Plug-Ins.

2. CTRL+clique no
Silverlight.plugin e selecione
Mostrar conteúdo do pacote.

3. Exiba a pasta
Contents/Resources e clique
duas vezes em
Silverlight.Preferences.app.

4. Verifique a versão.

Tarefa 2: Valide as configurações do navegador

Esse teste valida as configurações de segurança de seu navegador para permitir downloads e pop-
ups para a RSA Archer. As etapas reais para validar as configurações de segurança do navegador
variam de acordo com o navegador usado. As configurações são determinadas pelo departamento de
TI.

Importante: se você não habilitar downloads e popups em seu navegador, o recurso Exportar poderá
não funcionar apropriadamente. Uma mensagem de segurança poderá ser exibida quando o recurso
Exportar for usado.

Solucionando problemas de workflow avançado

Se você não puder acessar a funcionalidade de workflow avançado no Application Builder ou se seu
teste de workflow falhar, use as tarefas a seguir para solucionar problemas de instalação e
configuração de workflow avançado.

Obs.: A maioria dessas tarefas exige acesso ao servidor em que o RSA Archer foi instalado. Caso
não possua acesso, entre em contato com seu administrador do sistema.
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Visão geral da instalação do Workflow avançado

O Workflow avançado é executado como um serviço do Windows e é instalado em cada um dos
seus servidores da web e de serviços pelo programa de instalação principal do RSA Archer. Em
uma instalação limpa, ocorre o seguinte:

1. O Serviço workflow avançado é instalado e, então, iniciado.

2. O serviço se comunica com o Serviço de configuração do Archer para obter as configurações de
instância e atualiza a configuração de servidor do workflow com as configurações.
O Workflow avançado está pronto para se comunicar com o aplicativo da Web.

Visão geral do processo de solução de problemas

Etapa Pergunta a ser
respondida Como descobrir Resultado Ação

1 Os IIS (Microsoft
Internet
Information
Services, serviços
de informações da
internet) podem se
comunicar com o
Serviço de
workflow
avançado?

a. Faça log-in no RSA
Archer.

b. Na barra de menu,

clique em .

c. Em Workflow
avançado, selecione
Solução de
problemas de
trabalho.

Se a página for
carregada, isso
significa que o teste foi
aprovado.

Siga para a
etapa 2.

Se a página não for
carregada ou processar
uma página de erro,
isso significa que o
teste falhou.

Vá para
Comunicação
de solução de
problemas.
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Etapa Pergunta a ser
respondida Como descobrir Resultado Ação

2 O Serviço de
workflow
avançado está em
execução?

Abra o Gerenciador de
controle de serviços do
Windows e veja se o
Serviço de workflow
avançado do RSA
Archer está em
execução.

O serviço está em
execução.

Ligue para o
suporte.

O serviço existe, mas
não está em execução.

Inicie o
serviço.

O serviço não existe. Vá para
Solucionar
problema do
Serviço de
workflow
avançado.

Solucionar problema de comunicação entre o IIS e o Serviço de workflow avançado

1. Abra o Gerenciador do IIS e, no nível do servidor global, verifique se o módulo Roteamento de
solicitações de aplicativo existe. Se o módulo não existir, tente o seguinte:

a. Reinicialize o sistema e, em seguida, veja se o módulo agora existe.

b. Se isso não funcionar, reinstale o RSA Archer.

2. Abra o módulo de roteamento de solicitações de aplicativo.

3. Na seção Configuração de cache, verifique se a opção de habilitar o cache de disco está
selecionada. Caso contrário, selecione-a e clique em Aplicar.

Obs.: Não há opção entre isso e a solução RSA Archer Cache.

4. No IIS, verifique se o recurso WebDAV está desativado para seu site Archer. Se ele estiver
ativado, desative-o. O RSA Archer não é compatível com o recurso WebDAV.

Solucionar problemas do Serviço de workflow avançado

1. Verifique se o Serviço de workflow avançado foi criado:

C:\Program Files\RSA Archer\Services\ArcherTech.Services.WorkflowService.exe

2. Verifique se o diretório a seguir foi criado:

C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint

3. Se nenhuma das opções acima tiverem sido criadas, entre em contato com o suporte.
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Solucionar problemas de implementação de servidor de aplicativo de Workflow avan-

çado

1. No Gerenciador de tarefas, verifique se os itens abaixo estão em execução:

l WpAsyncMonitor.exe

l WpEventMonitor.exe

l WpGeneralMonitor.exe

l WpJobMonitor.exe

l WpServiceHost.exe

2. Verifique o arquivo de log de wrapper de serviço para os erros
(C:\ArcherFiles\Logging\Archer.ArcherTech.Services.WorkflowService.Data.xml).

3. Se você tiver habilitado o log-in no RSA Archer Control Panel, abra C:\ArcherFiles\Logging e
verifique se o arquivo ArcherAdvancedWorkflow.xml existe. Se ele não existir, entre em contato
com o suporte.

Solucionar salvamentos de conteúdo com falha em um ambiente de alta dis-

ponibilidade ou com balanceamento de carga

Se você tiver um Serviço de workflow avançado em execução em uma configuração de alta
disponibilidade ou com balanceamento de carga e um dos hosts de workflow se tornar inativo, todas
as chamadas iniciadas para esse servidor serão interrompidas. As chamadas futuras serão
redirecionadas para outro host disponível. Embora as interações de usuário não sejam afetadas, os
alimentadores de dados de grande volume que estiverem inscrevendo conteúdo no workflow poderão
experimentar um número reduzido de salvamentos interrompidos. Eles são mostrados no registro de
resultados do alimentador de dados (Archer.ArcherTech.DataFeed.log no diretório definido durante
a instalação).

É possível que a estrutura de trabalho não esteja aguardando tempo suficiente para que o
balanceador de carga redirecione o tráfego de um nó que está parado para um nó ativo. Fazer com
que espere mais ou tente mais vezes pode resultar em menos inscrições de workflow descartadas.
Você pode alterar as seguintes configurações no ArcherTech.JobFramework.exe.config ou
web.config.

Configuração Descrição

wpRetryAttemptsOnFailure O número de tentativas de repetir uma conexão com falha para a
API Workpoint antes de interromper (o padrão é 5).
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Configuração Descrição

wpRetryDelayMillisec A quantidade de milissegundos para aguardar entre as tentativas de
chamadas de API para Workpoint (o padrão é 2.000).
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Apêndice A: Recursos

Fusos horários

Durante a instalação inicial, você deve estabelecer o fuso horário padrão para a RSA Archer. Este
fuso horário torna-se o horário padrão para todas as instâncias e usuários, a menos que você o
sobreponha. Você pode sobrepor o fuso horário padrão em qualquer instância (no Painel de controle
RSA Archer) ou para qualquer usuário (no Perfil do usuário do RSA Archer).

O fuso horário padrão é armazenado no RSA Archer como tempo universal coordenado (UTC).
RSA Archer usa esse tempo padrão para converter horas e datas com base na localidade da
instância ou usuário. Todos os horários são armazenados como UTC e convertidos com base no fuso
horário do usuário.

Cada conta de usuário tem um fuso horário associado a ela. RSA Archer usa esse fuso horário para
padronizar as datas e horas digitadas por um usuário. Quando um campo do tipo Data abrange o
componente de hora, ele usa o fuso horário para armazenar a data e a hora no banco de dados como
UTC e exibe-as a outros usuários com base no fuso horário associado ao Perfil do usuário do outro
usuário.

Todos os valores de campos do tipo Data informados no RSA Archer encontram-se no banco de
dados como UTC. Entretanto, o tipo de Controle de exibição determina como a RSA Archer lida
com a hora.

l Para Somente data, a RSA Archer trunca a hora.

l Para Data e hora, a RSA Archer converte a hora com base no fuso horário associado ao perfil do
usuário.

Exemplo: Somente data

Cenário O usuário 1 está no fuso horário (UTC-6:00) Horário central (EUA & Canadá).

O usuário 2 está no fuso horário (UTC+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Nova Delhi.

O usuário 1 informa a data 14/11/2012 no registro A.

A data é armazenada no banco de dados como 14/11/2012 00h00 UTC.

O usuário 2 acessa o registro A e visualiza 14/11/2012 como data.

Como o campo é somente Data, a hora é truncada e é mostrada ao usuário como data
armazenada sem hora.
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Exemplo 2: Data e hora

Cenário O usuário 1 está no fuso horário (UTC-6:00) Horário central (EUA & Canadá).

O usuário 2 está no fuso horário (UTC+5:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Nova Delhi.

O usuário 1 informa a data 14/11/2012 e a hora 22h13 no registro A.

A data e a hora são convertidas com base no fuso horário do usuário 1. Como resultado,
a data e a hora são armazenados no banco de dados como 15/11/2012 4h13 UTC.

O usuário 2 acessa o registro A e visualiza 15/11/2012 9h43.

Como o campo é Data e hora, a data e a hora são convertidas de UTC no fuso horário
do usuário 2.

Alimentadores de dados e campos calculados usam UTC. Com o uso do exemplo anterior em um
campo calculado com a função DATEFORMAT, a data e a hora são mostradas como 15/8/2012
04h13 UTC para todos os usuários independentemente de seus fusos horários. A data e a hora são
armazenadas em um campo de texto. Quando a data e a hora são armazenadas em um campo de
texto, os dados não são convertidos porque a RSA Archer reconhece a data apenas como texto.

A função DATEFORMAT(NOW(),"yyyy-MM-dd hh:mm tt") exibe a data e a hora atuais em UTC
no formato desejado. Se desejar armazená-la em um Campo de data com hora habilitada, converta o
valor literal em um valor serial de data/hora.

DATETIMEVALUE(DATEFORMAT(NOW(),”yyyy-MM-dd hh:mm tt”)) mostra a data e hora
atuais convertidas de UTC no fuso horário atual do usuário porque os dados estão sendo mostrados
em um campo Data com hora habilitada.

Um fuso horário é necessário ao criar programações para executar processos como alimentadores de
dados e recálculos programados. Se o fuso horário não estiver especificado, o fuso horário padrão
para a instância será usado. Esse fuso horário é definido no Painel de controle do RSA Archer
durante a instalação inicial. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do RSA Archer Control
Panel.

Certificados X.509

O processo de instalação requer um certificado X.509. Esse certificado é usado para autenticação
entre o aplicativo da Web e o Archer Services.

Você pode criar um novo certificado durante a instalação inicial do RSA Archer. O certificado é
chamado RSA Archer Configuration e salvo na Área de armazenamento pessoal de certificados.
Exporte esse certificado para uso em instalações futuras. Você deve usar sempre o mesmo
certificado em instalações subsequentes.

Você pode alterar o certificado posteriormente. Para alterar o certificado depois da instalação,
execute novamente o programa de instalação, selecione apenas Aplicativos da Web e Serviços e,
depois, selecione a opção Usar um certificado diferente.
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Se a organização já tem um certificado X.509, determine seu local e especifique essa informação
quando for solicitado durante a instalação.

Opções de instalação

Durante a nova instalação, você será solicitado a criar um certificado X.509, importar um
certificado existente ou selecionar um certificado existente no armazenamento de certificados. A
RSA recomenda criar um novo certificado X.509 para todas as instalações novas a menos que você
tenha um certificado existente.

Criar um certificado. Cria um certificado RSA Archer Configuration e salva-o na Área de
armazenamento pessoal de certificados. Se selecionar para criar um novo certificado, o novo
certificado não interferirá em outros certificados no IIS, como um certificado SSL. Anote esse
certificado para que você possa usá-lo durante a instalação. O novo certificado X.509 tem os
seguintes parâmetros:

Parâmetro Valor

Emissor CN = RSA Archer Configuration

O = RSA Archer GRC

Assunto CN = RSA Archer Configuration

O = RSA Archer GRC

Válido até 31 de dezembro de 2039

Algoritmo de assinatura sha512RSA

Chave privada RSA (1024 bits)

Selecionar do disco. Indica um certificado existente que ainda não foi importado para o
armazenamento de certificados. Se você selecionar importar um certificado, deverá selecionar o
arquivo no qual o certificado está localizado e informar a senha para a chave privada.

Selecionar no armazenamento de certificados. Indica um certificado existente no armazenamento
de certificados.

Exportar o certificado X.509

Conclua esta tarefa para exportar o certificado inicial para uso em futuras instalações. O mesmo
certificado X.509 deve ser usado para todas as instalações subsequentes.

Inicie no servidor em que o certificado foi criado.

1. Clique em Iniciar > Executar > MMC.

2. Selecione Arquivo > Adicionar/remover snap-ins.

3. Na lista Snap-ins disponíveis, selecione Certificados e clique em Adicionar.
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4. Selecione Conta de computador e clique em Avançar.

5. Selecione Computador local e clique em Concluir.

6. Clique em OK.

7. Expanda a pasta Certificados > Pessoal. Clique com o botão direito em RSA Archer
Configuration e selecione Todas as tarefas > Exportar. O Assistente de exportação de
certificado é iniciado.

8. Selecione Sim, exportar a chave privada e clique em Avançar.

9. Selecione Intercâmbio de informações pessoais - formato PKCS #12 (PFX).

10. Selecione Exportar todas as propriedades estendidas e clique em Avançar.

11. Determine uma senha para proteger a chave privada e selecione um diretório local para o qual
exportar o certificado.

Configurando um balanceador de carga para RSA Archer

Esta seção descreve o processo de instalação e configuração de RSA Archer em uma configuração
de alta disponibilidade com vários servidores, usando um balanceador de carga para distribuir a
carga com base na disponibilidade do servidor. O público-alvo é composto por administradores do
RSA Archer que estão instalando o RSA Archer e qualquer pessoa responsável por gerenciar e
configurar os servidores do RSA Archer.

Um balanceador de carga é um dispositivo que funciona como um proxy reverso e distribui tráfego
de rede ou de aplicativo por vários servidores. Balanceadores de carga aumentam a capacidade para
usuários simultâneos e a confiabilidade dos aplicativos.

Como as informações de estado de sessão e do ViewState precisam ser compartilhadas entre os
servidores da Web, um mecanismo também deverá ser fornecido para assegurar que essas
informações possam ser processadas por qualquer servidor do conjunto da Web. O servidor é
configurado através da opção Chave de máquina do site de RSA Archer, que é adicionado ao
arquivo web.config no diretório de aplicativos da Web de cada servidor da Web.

Se preferir, o arquivo global machine.config poderá ser modificado.

Requisitos para uma instalação com balanceamento de carga

l Uma conta de domínio do Active Directory para configurar o acesso aos recursos compartilhados
do servidor de arquivos.

l Um compartilhamento de arquivo que hospede arquivos comuns de RSA Archer e o acesso à
conta de domínio definida para Modificar acesso.
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l Todos os servidores da Web são configurados para usar o mesmo certificado X.509.

l Todos os serviços são configurados para usar a mesma conta com o programa de instalação para
configurar as permissões corretas.

l Todos os servidores que contêm o IIS e serviços de workflow avançado devem ser capazes de se
comunicar por meio da porta 8000.

Obs.: As permissões no certificado X.509 usadas pelos servidores da Web e servidores de
aplicativos concedem acesso de leitura da conta de domínio do Active Directory à chave privada.

Processo de Instalação

1. Planeje a instalação.

2. Instale o RSA Archer.

3. Atualize o arquivo web.config nos servidores da Web.

4. Configure a URL do balanceamento de carga no balanceador de carga de software ou hardware.

5. Verifique se RSA Archer pode ser acessado pela URL de balanceamento de carga

6. Teste a instalação.

Tarefa 1: Preparação

Antes de configurar os servidores da Web para balanceamento de carga, faça o seguinte:

1. Verifique se o balanceador de carga, o aplicativo e os servidores de banco de dados estão
localizados na mesma LAN.

2. Verifique se você tem o pacote de instalação da Plataforma GRC.

3. Verifique se você tem acesso administrativo para todos os aplicativos e servidores da Web que
hospedarão a Plataforma GRC.

4. Crie um certificado X.509 a ser usado para autenticação no serviço de configuração do
aplicativo da Web e dos serviços do RSA Archer. O certificado pode ser um certificado X.509
organizacional novo ou existente, ou você pode optar por gerá-lo automaticamente como parte do
processo de instalação.

5. Gere uma chave de máquina comum a ser usada pelo IIS em todos os servidores do conjunto da
Web.

6. Configure uma conta de domínio do Active Directory para fins de personificação e configure um
compartilhamento de arquivo SMB acessível por UNC e que possa ser acessado por todos os
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servidores que executam o código de aplicativo do RSA Archer. Esses servidores são usados
para hospedar arquivos comuns, como índices de pesquisa, repositório de arquivos e arquivos da
empresa.

7. Configure permissões com o mínimo de privilégios em um sistema de arquivos e em estruturas
de diretório compartilhadas, que hospedarão arquivos comuns e verifique se a conta de domínio
do Active Directory tem acesso apropriado ao compartilhamento de rede.

8. Modifique a identidade do pool de aplicativos usado pelos web services e serviços de aplicativo
do RSA Archer para a conta de domínio do Active Directory configurada acima.

Tarefa 2: Instale o RSA Archer

Conclua o processo de instalação conforme descrito no capítulo 4: "Instalando RSA Archer".

Tarefa 3: Gere a machineKey

O formato da configuração Chave de máquina é exibida da seguinte forma:

<machineKey

validationKey="some long hexadecimal value"

decryptionKey="another long hexadecimal value"

validation="SHA256"/>

1. Inicie o gerenciador do IIS em um dos servidores da Web que está sendo configurado para
balanceamento de carga.

2. No nó Sites, selecione o site de RSA Archer e clique duas vezes no miniaplicativo Chave de
máquina.
A ilustração a seguir mostra o aplicativo da Web instalado no Site Padrão.

3. Na página Chave de máquina, faça o seguinte:
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a. Defina os valores dos seguintes parâmetros.

l Método de criptografia para SHA256

l Método de decriptação para AES

b. Nas seções Chave de validação e Chave de decriptação, limpe qualquer opção selecionada.

c. No painel Ações, selecione Gerar chaves.

4. No painel Ações, clique em Aplicar para salvar as chaves geradas para o arquivo web.config.

As chaves geradas são exibidas nas seções Chave de validação e Chave de decriptação.

5. Faça o seguinte para todos os servidores da Web subsequentes:

a. Copie os valores das chaves geradas das seções Chave de validação e Chave de decriptação.

b. Nos outros servidores da Web, repita as etapas 1 a 3b para gerar a machineKey.

c. Cole os valores da machineKey gerada nas caixas respectivas Chave de validação e Chave
de decriptação na página Chave de máquina.

d. No painel Ações, clique em Aplicar.
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Tarefa 4: Teste a URL de balanceamento de carga

1. Verifique se você pode acessar RSA Archer através da URL de balanceamento de carga.
Após a configuração, alguns problemas comuns que podem ocorrer incluem a não exibição
correta dos painéis de controle ou falha de acesso ao repositório de arquivos. Se uma dessas
condições ocorrer, acesse cada servidor da Web individualmente do seu navegador, em vez de
usar a URL de balanceamento de carga para identificar quais sistemas podem estar tendo
problemas.

2. Verifique o seguinte:

l O pool de aplicativos IIS é configurado para executar com as credenciais corretas da conta de
domínio do Active Directory.

l A configuração Chave de máquina no arquivo web.config corresponde aos valores aplicáveis
de Chave de validação e Chave de decriptação.

Configurar manualmente a conta do Windows com privilégios limi-

tados

Durante a instalação, se você quiser executar o serviço de Workflow avançado em uma conta do
Windows com privilégios limitados, o programa de instalação do RSA Archer configurará
automaticamente a conta para você. Se você desejar alterar a conta após a instalação, você deverá
definir manualmente os privilégios. A sintaxe de linha de comando para adicionar um privilégio é a
seguinte:

netsh http add urlacl http://+:8000/workpoint/endpoint user="domain\username"

onde:

l ponto de extremidade é o ponto de extremidade específico para o qual a conta precisa de
privilégios.

l domínio é o nome do domínio de seu host do RSA Archer.

l username é o nome da conta para a qual você está dando privilégios.

Você deve definir os privilégios para os pontos de extremidades a seguir.

l http://+:8000/workpoint/serverevents

l http://+:8000/workpoint/alert.svc

l http://+:8000/workpoint/businesscalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/category.svc
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l http://+:8000/workpoint/completioncode.svc

l http://+:8000/workpoint/configuration.svc

l http://+:8000/workpoint/createjob.svc

l http://+:8000/workpoint/evaluatealert.svc

l http://+:8000/workpoint/form.svc

l http://+:8000/workpoint/formmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/formrender.svc

l http://+:8000/workpoint/grouptype.svc

l http://+:8000/workpoint/holidaycalendar.svc

l http://+:8000/workpoint/image.svc

l http://+:8000/workpoint/importdata.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/jobactivitystate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobalert.svc

l http://+:8000/workpoint/jobcreate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnode.svc

l http://+:8000/workpoint/jobnodestate.svc

l http://+:8000/workpoint/job.svc

l http://+:8000/workpoint/jobstate.svc

l http://+:8000/workpoint/jobtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/jobupdate.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsend.svc

l http://+:8000/workpoint/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/mailmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/mailsubscriber.svc

l http://+:8000/workpoint/milestone.svc

Apêndice A: Recursos 104



RSA Archer Guia de Instalação e Upgrade

l http://+:8000/workpoint/monitorednode.svc

l http://+:8000/workpoint/ping.svc

l http://+:8000/workpoint/poxapplet.svc

l http://+:8000/workpoint/pox.svc

l http://+:8000/workpoint/priority.svc

l http://+:8000/workpoint/processactivity.svc

l http://+:8000/workpoint/processdataaccess.svc

l http://+:8000/workpoint/processnode.svc

l http://+:8000/workpoint/processnodetemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/process.svc

l http://+:8000/workpoint/processtransition.svc

l http://+:8000/workpoint/processtrantemplate.svc

l http://+:8000/workpoint/profile.svc

l http://+:8000/workpoint/reportquery.svc

l http://+:8000/workpoint/resource.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/alerts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/archives.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/auth.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/binaryuserdatas.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/buscals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/categories.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/completioncodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/forms.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/groups.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/holcals.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/jobs.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/lists.svc
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l http://+:8000/workpoint/rest/mail.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/milestones.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/nodetemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/priorities.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/processes.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/resources.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/scripts.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/tools.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/trantemplates.svc

l http://+:8000/workpoint/rest/work.svc

l http://+:8000/workpoint/schema.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptexecute.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptmanagement.svc

l http://+:8000/workpoint/scriptplugins.svc

l http://+:8000/workpoint/script.svc

l http://+:8000/workpoint/security.svc

l http://+:8000/workpoint/splitjob.svc

l http://+:8000/workpoint/staticdata.svc

l http://+:8000/workpoint/subprocessjob.svc

l http://+:8000/workpoint/uniqueid.svc

l http://+:8000/workpoint/userdata.svc

l http://+:8000/workpoint/webservice.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemalert.svc

l http://+:8000/workpoint/workitem.svc

l http://+:8000/workpoint/workitemstate.svc

l http://+:8000/workpoint/rpceventing.svc
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l http://+:8000/workpoint/wseventing.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AlertMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/AsyncScriptMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/EventMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/JobMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/MailMonitor-0/events.svc

l http://+:8000/workpoint/monitors/ServiceHost-0/events.svc

Instalando o acesso off-line

O processo de instalação para acesso off-line é separado da instalação do RSA Archer. Para
instalar o acesso off-line, use o assistente de instalação que o guiará durante o processo. A
instalação do acesso off-line é um assistente que guia você pelo processo.

Obs.: Atualmente, somente o caso de uso do RSA Archer Audit Engagements & Workpapers dá
suporte ao acesso off-line.

Preparando a instalação do acesso off-line

Antes de instalar o acesso off-line, seu sistema deve atender aos seguintes requisitos:

Componente Requisito

Sistema operacional Windows 7 64 bits

Memória 8 GB de RAM

Espaço em disco Disco rígido de 100 GB

Software adicional Microsoft .NET Framework 4.6.1

Importante: Microsoft Sync Framework 2.1 é necessário e deve ser instalado no servidor de
serviços. Para obter mais informações, consulte a seção Pré-instalação do Guia de Instalação do
RSA Archer.

Por padrão, os dados do acesso off-line são armazenados no computador local em C:\Users\
[username]\AppData\Roaming\RSA Archer\Offline Access\. Isolar os dados do acesso off-line
garante que cada usuário de acesso off-line tem seu próprio ambiente para trabalhar off-line. Por
exemplo, quando um usuário descarta os dados do acesso off-line, apenas os dados do acesso off-
line do usuário são descartados.
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Os aplicativos antivírus e de firewall podem interferir nas atividades de tempo de execução do
acesso off-line. Você deve adicionar o arquivo de instalação de acesso off-line como um
arquivo/processo/programa de instalação/atualizador confiáveis para todos os aplicativos antivírus e
de firewall que possam interferir na instalação.

Antes de utilizar o Acesso off-line, inicie o serviço Coordenador de transações distribuídas no laptop
que está executando o acesso off-line e sincronize o acesso off-line com o RSA Archer.

Instalar acesso off-line

A versão do acesso off-line sempre deve corresponder à versão do RSA Archer.

Importante: Você deve ter direitos de administrador para instalar o acesso off-line. Se você estiver
atualizando o acesso off-line, feche o utilitário Acesso off-line antes de iniciar a instalação.

1. Entre em contato com o administrador de TI para obter o arquivo de instalação do Acesso off-
line.
O Administrador de TI faz download do arquivo de instalação do Acesso off-line do site da RSA
e pode fornecê-lo a você ou implementá-lo automaticamente através de um sistema de
gerenciamento de software.

2. Clique duas vezes no arquivo de instalação do Acesso off-line.

3. Na página RSA Archer Off-line - Assistente do InstallShield, clique em Avançar.

4. Leia o contrato de licença, selecione Aceito os termos no contrato de licença e clique em
Avançar.

5. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Para aceitar a pasta de instalação padrão, clique em Avançar.

l Para designar uma pasta de instalação diferente, clique em Alterar e especifique o caminho
para a pasta em que você deseja instalar o acesso off-line.

6. Clique em Install. Esse processo demora vários minutos.

7. Clique em Concluir para concluir a instalação.

8. Adicione os seguintes arquivos do acesso off-line como processos confiáveis para todos os
aplicativos antivírus e de firewall:

Arquivo ou processo Local padrão

Archer.Offline.Tools.Controller.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline Access
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Arquivo ou processo Local padrão

Archer.Services.Queuing.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Cache.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Host.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

ArcherTech.JobFramework.Job.exe C:\Program Files\RSA Archer\Offline
Access\services

iisexpress.exe C:\Program Files\IIS Express

sqlservr.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\LocalDB\Binn\sqlservr.exe

SqlLocalDB.exe C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\Tools\Binn\SqlLocalDB.exe

Requisitos do pool de aplicativos

Um pool de aplicativos é necessário para administrar o aplicativo da Web da RSA Archer. O pool
de aplicativos define o conjunto de aplicativos da Web que compartilham um ou mais processos do
operador, que são processos do Windows que executam aplicativos da Web.

Valores necessários para configurar o pool de aplicativos

Propriedade Valor

Nome do pool de aplicativos [definido pelo usuário]

Versão do .NET Framework .NET Framework v4.5

Iniciar pool de aplicativos imediatamente Selecione esta caixa de seleção
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O Registro de mensagens

O RSA Archer registra os eventos de rastreamento do ETW (Event Tracing for Windows,
rastreamento de eventos para Windows) e grava as mensagens de registro em um banco de dados
especificado. O ETW é uma API no nível do kernel que permite rastreamento e coleta de dados de
alto desempenho no Windows. Ele permite que você inicie e interrompa o rastreamento de eventos
em um nível granular, faça log-in em um sistema de buffering muito eficiente e consuma eventos em
um sistema.

É possível monitorar as mensagens de registro com qualquer ferramenta que recebe eventos de
rastreamento do ETW. O Registro de mensagens permite solucionar problemas dos trabalhos de
processamento de modo mais fácil no momento em os erros ocorrem. Por exemplo, você pode usar
esse registro para solucionar os erros que possam ocorrer em um trabalho de alimentador de dados.
As mensagens são agrupadas por cada alimentador de dados com um evento Iniciar e interromper
para poder identificar facilmente onde ocorreu a falha do alimentador de dados.

As ferramentas de terceiros solicitam o Nome do provedor ou o ID do provedor para consumir os
eventos de rastreamento gerados em RSA Archer:

l ID do provedor: 472DD2D1-1B28-5523-9DDD-B4DEB8924408

l Nome do provedor: RSA-Archer-GRC-Platform

Se estiver usando o registro de mensagens, crie um banco de dados dedicado ao serviço RSA Archer
Instrumentation. Não use o mesmo banco de dados que armazena dados de instância ou de
configuração.

Obs.: Se estiver especificando uma conta diferente da conta de Sistema local para executar os
serviços e estiver usando o serviço RSA Archer Instrumentation, você deverá adicionar esse usuário
ao grupo Usuários do registro de desempenho para conceder permissão para gravar no ETW.
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Apêndice B: Ambiente de testes

Requisitos de configuração do ambiente de teste

A RSA recomenda executar a versão mais atual do software listado para executar RSA Archer em
uma configuração de servidor único. Todos os componentes, exceto o banco de dados, são
executados em um servidor da Web dedicado. A RSA recomenda usar esta configuração somente
para a execução de um ambiente de teste da RSA Archer.

A configuração de um ambiente de teste não requer uma solução de alto desempenho ou de alta
disponibilidade.

Componente Software recomendado

Sistema
operacional

Windows Server 2012 R2

Edição Standard ou Datacenter

Banco de
dados

Microsoft SQL Server 2014 (64 bits)

Não há suporte para SQL Express

Web e
serviços

Microsoft Internet Information Services (incluso em Windows Server 2012 R2

Microsoft Office 2010 ou 2013 Pacote de filtros (para ativar a indexação de
arquivos do MS Office) Requer Microsoft Filter Pack 2.0 ou posterior.

Java Runtime Environment (JRE) 8 (64 bits) (somente para serviço de cache)

Microsoft Sync Framework 2.1 (para acesso off-line)

Para obter instruções sobre como instalar RSA Archer em um servidor único, consulte Instalando
todos os componentes em um servidor único. A figura a seguir ilustra uma configuração de servidor
único:

Servidor Servidor de arquivos Servidor de banco de dados

l Aplicativo da Web

l Serviços

l Arquivos da empresa

l Repositório de arquivos

l Serviços

l Bancos de dados de instância

l Banco de dados de configuração
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Instalando todos os componentes de um ambiente de teste

Você pode instalar RSA Archer em uma configuração de servidor único. Essa configuração só é
adequada para um ambiente que não precise de uma solução de alto desempenho ou alta
disponibilidade, por exemplo, um ambiente de teste.

Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

1. Baixe o pacote do programa de instalação no RSA Link.
https://community.rsa.com/community/products/archer-grc/archer-customer-partner-
community/platform/62

2. Use a opção Executar como administrador para extrair o pacote de instalação do servidor para
um local acessível a outros servidores.

3. Faça backup dos bancos de dados de instância e de configuração criados durante o processo de
preparação do servidor. Este processo assegura que seus dados estejam atuais para que você
possa recuperá-los se necessário.

Tarefa 2: Execute o programa de instalação

Execute o programa de instalação em todos os servidores da Web e de serviços. 

1. Abra a pasta de instalação e clique com o botão direito do mouse em ArcherInstall.exe.

2. Selecione Executar como Administrador.

3. Clique em OK para executar o programa de instalação.

4. Selecione o idioma do programa de instalação.

5. Leia o contrato de licença e selecione Eu aceito os termos do contrato de licença.

6. Clique em Avançar.
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Tarefa 3: Instale todos os componentes

Além da instalação de todos os componentes, esse programa de instalação estabelece a
conectividade com o banco de dados de instância, que geralmente reside em um servidor diferente.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de instalação.

1. Verifique se todos os componentes estão selecionados.

l Aplicativo da Web

l Serviços

l Banco de dados de instância

l Workflow avançado

2. Clique em Avançar.

Tarefa 4: Especifique o certificado X.509

Importante: Você deve usar o mesmo certificado X.509 durante instalações em todos os tipos de
servidores. Para obter mais informações, consulte Certificados X.509.

Comece na página Plataforma GRC - Especificar certificado.

1. Em Especificar onde obter o certificado X.509, execute uma das seguintes ações:

l Selecione Criar um certificado para criar um novo certificado.

l Selecione um certificado existente em um disco ou armazenamento de certificados.

o Se você selecionar a partir de um disco, siga estas etapas:

a. Escolha Selecionar no disco.

b. Em Especificar o arquivo para importar para o armazenamento de certificados, clique
em para exibir uma janela de arquivo aberto do Windows Explorer e, em seguida,

navegue até o local do arquivo de certificado.

c. Selecione o arquivo e clique em OK.

d. Em Digite a senha da chave privada, insira a senha do certificado aplicável.
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o Se você fizer a seleção em um armazenamento de certificados, siga estas etapas:

a. Escolha Selecionar no armazenamento de certificados.

b. Em Selecionar um certificado da área de armazenamento, expanda a categoria e
selecione o certificado.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 5: Defina as opções do banco de dados de configuração

Somente conclua esta tarefa se for solicitado a fazê-lo durante o processo de instalação. Se o
programa de instalação detectar o serviço de Configuração do RSA Archer, a página Plataforma
GRC - Opções de bancos de dados de configuração não será exibida. Essa tarefa especifica o
método para se conectar ao banco de dados de configuração.

Comece na página Plataforma GRC - Opções de bancos de dados de configuração.

1. No SQL Server, informe o SQL Server que hospeda o banco de dados de configuração.

2. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite os dados a seguir; do contrário, vá para
a etapa 4.

l Nome de log-in

l Senha

3. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir, caso contrário, vá para
a etapa 4.

a. Selecione Usar segurança integrada.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

4. Em Banco de dados, informe o banco de dados de configuração.

5. Clique em Avançar.

Tarefa 6: Aceite o valor de URL padrão para o serviço de workflow

Use o valor padrão de http://localhost:8000 para uma configuração de ambiente de teste.
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Tarefa 7: Selecione o idioma da RSA Archer

Se você não marcar a caixa Banco de dados de instância na Tarefa 3, essa tarefa será ignorada
automaticamente.

Comece na página Plataforma GRC – Idioma.

1. Em Selecionar o idioma para Plataforma GRC, selecione o idioma que deseja usar para RSA
Archer. Por padrão, o idioma é inglês americano. Os idiomas aceitos são Inglês (Estados
Unidos), chinês, francês, alemão, italiano, japonês, português (Brasil), russo e espanhol.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 8: Defina as opções do banco de dados de instância

Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instância.

1. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

2. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite os dados a seguir; do contrário, vá para
a etapa 4.

l Nome de log-in

l Senha

3. Se você estiver usando a segurança integrada, digite os dados a seguir; caso contrário, vá para a
etapa 4.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

4. Clique em Avançar.
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Tarefa 9: Defina o fuso horário padrão

Esse fuso horário do banco de dados de configuração se aplica a todas as instâncias, exceto se
sobreposto por uma instância específica no Painel de Controle do RSA Archer.

Obs.: Se o programa de instalação detectar um fuso horário, você não será solicitado a definir o fuso
horário padrão, e a página Opções de aplicativo da Web será aberta.

Comece na página Plataforma GRC - Fuso horário padrão.

1. Em Fuso horário, selecione o fuso horário padrão para RSA Archer.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 10: Configure as opções do aplicativo da Web

Comece na página Plataforma GRC - Opções de aplicativo da Web.

1. Em Site, selecione o site de destino para o aplicativo da Web da RSA Archer.

2. Em Diretório de destino, verifique se o diretório de destino está definido para a instalação do
aplicativo da Web:

l Instalar no aplicativo padrão do site

l Instalar em um aplicativo IIS

3. Clique em Avançar.

4. Clique em Sim para confirmar o diretório de destino.

Tarefa 11: (Opcional) Definir as opções do banco de dados de serviço de

instrumentação

Se estiver usando o Registro de mensagens ou outro registro de evento, informe as conexões com o
banco de dados de instrumentação. A RSA recomenda usar um banco de dados dedicado, e não o
banco de dados de instância ou de configuração para essa finalidade.
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Comece na página Plataforma GRC - Opções de banco de dados de instrumentação.

1. Especifique a configuração para a opção Sem usar o serviço RSA Archer Instrumentation.

l Se não quiser usar o serviço, selecione a opção (padrão). Siga para a etapa 5.

l Se quiser usar o serviço, desmarque a opção. Siga para a etapa 2.

2. No SQL Server, informe o nome do servidor.
Se o SQL Server estiver configurado para uma porta personalizada, digite [servername],
[portID].

3. Se você estiver usando uma conta do SQL Server, digite o seguinte; caso contrário, vá para a
etapa 5.

l Nome de log-in

l Senha

4. Se você estiver usando a segurança integrada, forneça os dados a seguir; caso contrário, vá para
a etapa 5.

a. Selecione Segurança integrada do usuário.

b. Em Banco de dados, informe o banco de dados da instância.

5. Clique em Avançar.

Tarefa 12: Configure as credenciais de serviço

Comece na Plataforma GRC - página Credenciais de serviços.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

l Para usar outro sistema, informe as credenciais.

l Para usar um sistema local, vá para a etapa 2.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 13: Defina os caminhos do arquivo de serviços e de aplicativos

Comece na página Plataforma GRC - Arquivos de serviços e de aplicativos.

1. Em Serviços, informe o caminho onde estão instalados os serviços.
Por padrão, o caminho é C:\Program Files\RSA Archer\Services.
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2. Em Arquivos de aplicativo, informe o caminho no qual estão instalados os arquivos de
aplicativos.
Por padrão, o caminho é C:\Program Files\RSA Archer.

3. Em Grupo de programas, selecione uma das seguintes opções e clique em Avançar:

l Criar grupo de programas da RSA Archer apenas para o usuário atual

l Criar grupo de programas da RSA Archer para todos os usuários (Recomendado)

l Não criar grupo de programas da RSA Archer

4. Clique em Avançar.

5. Clique em Sim para confirmar os diretórios recém-criados e o grupo de programas.

Tarefa 14: (Opcional) Defina as configurações do RSA Archer Cache

Execute essa tarefa se estiver usando a solução de armazenamento em cache RSA Archer. Somente
defina as configurações de cache no servidor em que residem os serviços RSA Archer.

Essas configurações definem o servidor primário e um servidor opcional de alta disponibilidade para
o serviço RSA Archer Caching. A RSA recomenda o uso de IDs de porta padrão, a menos que um
firewall impeça que eles sejam disponibilizados.

Importante: O serviço RSA Archer Cache exige que você instale o Java em dois servidores
(máximo) em que o Serviço de cache está em execução. Para todos os outros servidores, você deve
selecionar a opção Não, usando armazenamento em cache e a opção de Serviços do RSA Archer
Cache. Se você não selecionar essa opção, o programa de instalação precisará do Java para
continuar. Por isso, a RSA recomenda que você execute o processo de instalação em todos os outros
servidores antes de instalar e configurar o serviço RSA Archer Cache. Se você executar a
instalação em outra ordem, precisará reabilitar o armazenamento em cache manualmente como uma
etapa de ativação.

Obs.: Se você não especificar a alocação de memória, ela será um valor calculado que é igual a
35% da memória total.

Comece na página Plataforma GRC – Configurações do RSA Archer Cache.

1. Faça um dos seguintes procedimentos:

l Para ativar o serviço RSA Archer Cache, desmarque a caixa de seleção Não usar o
armazenamento em cache e o serviço RSA Archer Cache.
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l Para continuar sem habilitar o armazenamento em cache e instalar o serviço RSA Archer
Cache, vá para a etapa 4.

2. Use a tabela a seguir para definir as configurações do servidor primário.

Configuração Valor

Servidor primário Endereço IPv4 do servidor que executará o
serviço RSA Archer Cache

Portas Números de porta do servidor primário

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor primário

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

3. (Opcional) Use a tabela a seguir para definir as configurações do Servidor de alta
disponibilidade

Configuração Valor

Servidor de alta disponibilidade O endereço IP que executará o serviço
RSA Archer Cache e fará backup do servidor
primário

Portas Números de porta do servidor de alta
disponibilidade

Alocação de memória (MB) Valor a ser alocado para a memória cache do
servidor de alta disponibilidade.

Obs.: Esse valor numérico deve ser maior que
100 MB

4. Clique em Avançar.

Tarefa 15: Defina o caminho do arquivo de registros

Comece na página Plataforma GRC - Local do registro.

1. Em Caminho do registro, informe a pasta na qual você deseja armazenar os arquivos de
registros. Todos os servidores no ambiente da RSA Archer usam este caminho para o registro de
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eventos. Ao definir esse caminho, use o mesmo caminho de todos os servidores da Web e de
serviços.

2. Clique em Avançar.

Tarefa 16: Execute a instalação

Comece na página RSA Archer - Realizar instalação.

1. Clique em Avançar.
O programa de instalação inicia a instalação dos componentes aplicáveis. Uma barra de
progresso é exibida.

2. Espere até que o programa de instalação conclua a instalação dos componentes aplicáveis.

3. Clique em Concluir.
O RSA Archer Control Panel é aberto.
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Apêndice C: Ambientes qualificados e compatíveis
Este apêndice define a política de ambientes qualificados e compatíveis do & conforme aplicável às
versões do RSA Archer. Devido à natureza em rápido crescimento da tecnologia, é importante
entender as limitações que versões mais antigas do software podem apresentar na plataforma.
Impacta o intervalo, desde perda da funcionalidade a degradação do desempenho e incapacidade do
RSA Archer de utilizar a tecnologia mais recente devido a problemas de compatibilidade.

Especificações do ambiente

Ambiente Plataforma Versão Categoria

Servidores Windows 2012 R2

2012

2008 R2

Qualificado

Qualificado

Não compatível

Banco de dados SQL 2016

2014

2012

2008 R2

Qualificado

Qualificado

Qualificado

Não compatível

Web Server Microsoft IIS 8,5

8

7.5 Express

Qualificado

Qualificado

Não compatível

Navegadores Microsoft IE Edge1

11

10

9

Qualificado1

Qualificado

Qualificado

Não compatível

Mozilla Firefox2 43 - 49

39 - 42

38

Qualificado

Suporte estendido

Não compatível

Chrome A definir Futuro
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Ambiente Plataforma Versão Categoria

Safari 10

9

8

7 - 6

Qualificado

Qualificado

Qualificado

Não compatível

Diversos Silverlight 5.1

4

Qualificado

Não compatível

Acesso off-line Windows 10

Windows 7

Qualificado

Suporte estendido

.NET Framework 4.6.1

4.6

Qualificado

Não compatível

Microsoft Office 2013

2010

Qualificado

Qualificado

JRE (64 bits)3 8

7

Qualificado

Incompatível

Virtualização4 VMware

Outro

Qualificado

Incompatível

1 O Edge é totalmente qualificado apenas para as páginas do usuário final, devido aos componentes
do Silverlight nas páginas de administrador.
2 Nas páginas que incluem componentes do Silverlight, como páginas de administrador e pesquisa
avançada, os tempos de resposta no Firefox tendem a ser maiores que no Internet Explorer,
especialmente em conexões de rede com latência mais alta. Esporadicamente, os usuários das
páginas do Silverlight no Firefox talvez precisem clicar nos botões várias vezes para registrar a
ação.
3 ARSA não certifica patches individuais do JRE.
4 A virtualização é compatível com todas as versões do Windows que são indicadas como
qualificadas ou suporte estendido no hardware físico e virtual. Não há nenhuma dependência de
compatibilidade explícita em versões ou produtos específicos da VMWare para a plataforma RSA
Archer, desde que a versão subjacente do sistema operacional Windows seja compatível.
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Definições

O RSA Archer implementou a política de ambiente a seguir para descrever claramente sua
estratégia em relação à validação e ao suporte de várias configurações de software.

Categoria Descrição

Qualificado Sistemas de servidores, bancos de dados, navegadores e outras
versões de componentes de terceiros listados como qualificados são
uma combinação testada com abrangência no RSA Archer em
ambiente de laboratório. O RSA Archer espera que a plataforma seja
operada e executada dentro dos parâmetros normais nesses ambientes
para a maioria dos usuários, a menos que indicado de outra forma nas
notas da versão. As taxas de desempenho publicadas estão nesta
configuração, a menos que indicado de outra forma na respectiva
documentação.

Suporte estendido Sistemas de servidores, bancos de dados, navegadores e outras
versões de componentes de terceiros listados como Suporte estendido
são versões que não foram testadas de nenhuma forma. Assim, não se
enquadram nas categorias Qualificado ou Testado, mas ainda serão
consideradas plataformas viáveis. A maioria dos recursos da
plataforma foi validada em versões anteriores e é considerada estável,
a menos que indicado de outra forma nas notas da versão. O RSA
Archer acredita que a plataforma deve funcionar razoavelmente bem,
mas determinadas áreas funcionais podem não ser totalmente
compatíveis com as tecnologias mais recentes.

Obs.: Problemas registrados em relação a ambientes de suporte
estendido serão priorizados. O RSA Archer fará todos os esforços
para resolver esses problemas. Se o problema for resultado da
tecnologia legada, os clientes deverão fazer o upgrade de seu
ambiente para as versões mais recentes.

Incompatível Sistemas de servidores, bancos de dados, navegadores e outras
versões de componentes de terceiros listados como incompatíveis não
foram testados de nenhuma forma pelo RSA Archer antes do
lançamento. Não há suposições sobre o comportamento da plataforma
nessas versões e talvez não haja suporte aos clientes que ainda
executam sistemas legados. Os clientes que precisarem de suporte
nessas situações poderão ser cobrados pelo serviço.
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Categoria Descrição

Futuro Sistemas de servidores, bancos de dados, navegadores e outras
versões de componentes de terceiros listados como Versão futura são
mostrados para fornecer noções sobre planos do roteiro do RSA
Archer ,em relação ao suporte às futuras versões do fornecedor. O
RSA Archer não fornecerá os números de versão de plataforma reais
devido às mudanças nas programações dos fornecedores.
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Apêndice D: Listas de verificação e planilhas

Lista de verificação de preparação

Esta lista de verificação serve para uma nova instalação e é fornecida para sua conveniência.

Preparar os servidores de banco de dados

Consulte Preparando o servidor de banco de dados para obter informações sobre como executar
cada tarefa.

q Tarefa 1: Verifique os requisitos do banco de
dados

q Tarefa 2: Escolha o método de autenticação

Preparar os servidores da Web

Consulte Preparando os servidores da Web para obter informações sobre como concluir cada
tarefa.

q Tarefa1: Verifique os requisitos do servidor da
Web

q Tarefa 2: Configure o IIS

q Tarefa 3: Verifique os requisitos do pool de
aplicativos

q Tarefa 4: Confirme a conta de usuário

Preparar os servidores de serviços

Consulte Preparando o servidor de serviços para obter informações sobre como concluir cada
tarefa.

q Tarefa 1: Verifique os requisitos do servidor de
serviços

q Tarefa 2: Configure o compartilhamento de rede

q Tarefa 3: (Opcional) Configure a indexação de
palavra-chave para anexos
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Preparar os servidores de serviços

q Tarefa 5: Configure o registro de mensagens

Lista de verificação de instalação

Você deve realizar todas as novas instalações nos servidores designados para as funções da Web e
de serviços. Se você estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do RSA Archer, consulte
Fazendo upgrade do RSA Archer.

Execute a instalação em cada servidor da Web e de serviços. Consulte Instalando os componentes
Aplicativo da Web e Serviços para obter mais detalhes.

Programa de instalação - Servidor da Web e de serviços

q Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

q Tarefa 2: Execute o programa de instalação como
administrador

q Tarefa 3: Instale o aplicativo da Web, os serviços e os
componentes de workflow avançado

q Tarefa 4: Especifique o certificado X.509

q Tarefa 5: Defina as opções do banco de dados de
configuração

q Tarefa 6: Defina a URL do serviço de workflow avançado

q Tarefa 7: Selecione o idioma do RSA Archer e do
conteúdo

q Tarefa 8: Defina o banco de dados da instância

q Tarefa 9: Defina o fuso horário padrão do banco de dados
de configuração

q Tarefa 10: Configure as opções do aplicativo da Web

q Tarefa 11: Ative o HTTPS automaticamente para a
comunicação entre servidores da Web e tráfego da Web

q Tarefa 12: (Opcional Defina as opções do banco de dados
de instrumentação para registro de mensagem
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Programa de instalação - Servidor da Web e de serviços

q Tarefa 13: Configure as credenciais de serviço

q Tarefa 14: Defina os caminhos do arquivo de serviços e de
aplicativos

q Tarefa 15: Desative o serviço de cache do RSA Archer
caso esteja usando outro serviço de armazenamento em
cache.

q Tarefa 16: Defina o caminho do arquivo de registros do
programa de instalação

q Tarefa 17: Execute a instalação

q Tarefa 18: No RSA Archer Control Panel, defina as
opções de banco de dados da instância

q Tarefa 19: Interrompa todos os serviços do RSA Archer,
exceto seu serviço de configuração.

Execute a instalação em cada servidor de serviços. Consulte Instalando o componente Serviços para
obter mais detalhes.

Programa de instalação - Apenas servidor de serviços

q Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

q Tarefa 2: Execute o programa de instalação como
administrador

q Tarefa 3: Instale o componente Serviços

q Tarefa 4: Especifique o certificado X.509

q Tarefa 5: Defina as opções do banco de dados de
configuração

q Tarefa 6: Defina a URL do serviço de workflow avançado

q Tarefa 7: Defina o fuso horário padrão do banco de dados
de configuração

q Tarefa 8: (Opcional Defina as opções do banco de dados
de instrumentação para registro de mensagem
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Programa de instalação - Apenas servidor de serviços

q Tarefa 9: Configure as credenciais de serviço

q Tarefa 10: Defina os caminhos do arquivo de serviços e de
aplicativos

q Tarefa 11: Desative o serviço de cache do RSA Archer
caso esteja usando outro serviço de armazenamento em
cache.

q Tarefa 12: Defina o caminho do arquivo de registros do
programa de instalação

q Tarefa 13: Execute a instalação

Lista de verificação de instalação de upgrade

Esta lista de verificação refere-se a uma nova instalação e é fornecida para sua conveniência.

Você pode executar upgrades em todos os componentes de uma vez ou em componentes individuais
separadamente. Se você estiver instalando o RSA Archer em um novo sistema, consulte Instalando o
RSA Archer.

Execute o upgrade em todos os servidores da Web e de serviços. Consulte Fazendo upgrade de todos
os componentes para obter detalhes.

Faça upgrade de todos os componentes

q Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

q Tarefa 2: Interrompa todos os trabalhos do RSA Archer

q Tarefa 3: Interrompa todos os serviços do RSA Archer,
exceto o serviço de configuração do RSA Archer.

q Tarefa 4: Encerre o site

q Tarefa 5: Execute o programa de instalação como
administrador

q Tarefa 6: Instale todos os componentes

q Tarefa 7: Escolha o certificado X.509 na área de
armazenamento

q Tarefa 8: Defina a URL do serviço de workflow

Apêndice D: Listas de verificação e planilhas 128



RSA Archer Guia de Instalação e Upgrade

Faça upgrade de todos os componentes

avançado

q Tarefa 9: Selecione o idioma do RSA Archer e do
conteúdo

q Tarefa 10: Defina as opções do banco de dados de
instância

q Tarefa 11: Configure as opções do aplicativo da Web

q Tarefa 12: (Opcional) Defina as opções do banco de
dados de instrumentação para registro de mensagens

q Tarefa 13: Defina as credenciais dos serviços de
configuração

q Tarefa 14: Defina os caminhos dos serviços e dos
aplicativos

q Tarefa 15: (Opcional) Defina as configurações do
RSA Archer Cache

q Tarefa 16: Defina o caminho do arquivo de registros do
programa de instalação

q Tarefa 17: Execute a instalação

q Tarefa 18: Inicie o IIS em todos os servidores da Web

q Tarefa 19: Verifique a configuração da instância

Execute o upgrade somente nos servidores de serviços. Consulte Fazendo upgrade dos servidores de
serviços para obter detalhes.

Faça upgrade apenas dos servidores de serviços.

q Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

q Tarefa 2: Interrompa todos os trabalhos do RSA Archer

q Tarefa 3: Interrompa todos os serviços do RSA Archer,
exceto o serviço de configuração do RSA Archer.

q Tarefa 4: Encerre o site

q Tarefa 5: Execute o programa de instalação como
administrador
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Faça upgrade apenas dos servidores de serviços.

q Tarefa 6: Instale o componente Serviços

q Tarefa 7: Escolha o certificado X.509 na área de
armazenamento

q Tarefa 8: (Opcional) Defina as opções do banco de dados
de instrumentação para registro de mensagens

q Tarefa 9: Defina as credenciais dos serviços de
configuração

q Tarefa 10: Defina os caminhos dos serviços e dos
aplicativos

q Tarefa 11: (Opcional) Defina as configurações do
RSA Archer Cache

q Tarefa 12: Defina o caminho do arquivo de registros do
programa de instalação

q Tarefa 13: Execute a instalação

q Tarefa 14: Inicie o IIS em todos os servidores da Web

q Tarefa 15: Verifique a configuração da instância

Execute o upgrade somente nos servidores da Web. Consulte Fazendo upgrade dos servidores da
Web para obter detalhes.

Faça upgrade somente dos servidores da Web.

q Tarefa 1: Prepare o pacote do programa de instalação

q Tarefa 2: Interrompa todos os trabalhos do RSA Archer

q Tarefa 3: Interrompa todos os serviços do RSA Archer,
exceto o serviço de configuração do RSA Archer.

q Tarefa 4: Encerre o site

q Tarefa 5: Execute o programa de instalação como
administrador

q Tarefa 6: Instale os componentes da Web

q Tarefa 7: Escolha o certificado X.509 na área de
armazenamento
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Faça upgrade somente dos servidores da Web.

q Tarefa 8: Selecione o idioma do RSA Archer e do
conteúdo

q Tarefa 9: Configure as opções do aplicativo da Web

q Tarefa 10: (Opcional) Defina as opções do banco de dados
de instrumentação para registro de mensagens

q Tarefa 11: Defina as credenciais dos serviços

q Tarefa 12: Defina os caminhos dos serviços e dos
aplicativos

q Tarefa 13: Desabilite o serviço de cache do RSA Archer

q Tarefa 14: Defina o caminho do arquivo de registros do
programa de instalação

q Tarefa 15: Execute a instalação

q Tarefa 16: Inicie o IIS em todos os servidores da Web

q Tarefa 17: Verifique a configuração da instância

Lista de verificação de ativação

Esta lista de verificação refere-se à configuração dos servidores após uma instalação ou upgrade, e
é fornecida para sua conveniência. Se você optar por documentar sua instalação, inclusive as
senhas, proteja o documento para que possa proteger as senhas e as configurações, mantendo-as em
sigilo.

Consulte Configurando o servidor de serviços para obter mais detalhes.

Configurando o servidor de serviços

q Tarefa 1: Verifique se a conta de usuário do domínio tem
acesso ao compartilhamento de rede e aos diretórios company_
files deste

q Tarefa 2: (Opcional) Verifique as permissões do serviço de
cache do RSA Archer Cache, caso ele seja usado como conta
de domínio.
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Configurando o servidor de serviços

q Tarefa 3: Verifique as permissões do certificado X.509

q Tarefa 4: Torne acessível a lista de revogação do certificado

q Tarefa 5: Inicie os serviços do RSA Archer

Consulte Configurando os servidores da Web para obter mais detalhes. Essas etapas são executadas
no IIS (Internet Information Services gerenciador de serviços de informações da Internet), a menos
que especificado de outra forma.

Ativação dos servidores da Web

q Tarefa 1: Especifique a identidade do pool de aplicativos da conta

q Tarefa 2: Atribua o pool de aplicativos

q Tarefa 3: Verifique o pool de aplicativos para a API

q Tarefa 4: Reconfigure o diretório company_files como diretório
virtual mapeado para o compartilhamento de rede

q Tarefa 5: Conceda permissões para os diretórios da RSA Archer

q Tarefa 6: No prompt de comando, redefina o IIS

q Tarefa 7: No software antivírus, exclua as pastas da verificação
de vírus

q Tarefa 8: Inicie o serviço RSA Archer Configuration

Se você usa o workflow avançado, configure-o adequadamente. Analise as tarefas a seguir e
execute as que são aplicáveis ao seu ambiente. Consulte Configurando um workflow avançado para
obter mais detalhes.

(Opcional) Configurar o workflow avançado

q Tarefa 1: Abrir o HTTP no host local para a comunicação
entre o serviço de Workflow avançado e o RSA Archer
GRC

q Tarefa 2: Execute o serviço de workflow avançado com
uma conta que não seja de administrador

q Tarefa 3: Ative o workflow avançado em um ambiente de
balanceamento de carga

q Tarefa 4: Certifique-se de que a chave de registro de host
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(Opcional) Configurar o workflow avançado

do Windows seja válida

Lista de verificação de validação

Use essa lista de verificação para assegurar que RSA Archer esteja operacional e que validou a
funcionalidade principal. Como em qualquer implementação de sistema, o teste é essencial. Ao
mesmo tempo que essa lista de verificação ajuda em funcionalidade básica, a RSA recomenda
desenvolver um plano de teste mais robusto para atender suas práticas de negócios específicas.

Esta lista de verificação refere-se à verificação de uma instalação ou um upgrade. Ela é fornecida
para sua conveniência. Se você optar por documentar sua instalação, inclusive as senhas, proteja o
documento para que você possa proteger as senhas e as configurações, mantendo-as em sigilo.

Consulte ValidaçãoRSA Archer Suite como complemento dessa lista de verificação.

Teste do RSA Archer GRC

Consulte Teste dos elementos de RSA Archer para obter mais informações.

q Tarefa 1: Abra RSA Archer e faça log-in

q Tarefa 2: Adicione e teste um novo aplicativo

q Tarefa 3: Teste uma pesquisa por palavra-chave

q Tarefa 4: Conecte um arquivo a um registro Anexo de
arquivo

q Tarefa 5: (Opcional) Teste o workflow avançado

Se a página Log-in de RSA Archer não for aberta, use a seção a seguir para solucionar problemas
dos componentes do sistema.

Validar configurações do servidor

Consulte Solucionando problemas de componentes do sistema para obter informações.

q Tarefa 1: Valide as configurações do IIS.

q Tarefa 2: Valide o acesso à pasta do servidor da Web

Se a página Log-in de RSA Archer não for aberta, use a seção a seguir para solucionar problemas
dos componentes do sistema.
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Validar configurações do cliente

Consulte Solucionando problemas de componentes do sistema para obter informações.

q Tarefa 1: Validar a versão do Silverlight

q Tarefa 2: Valide as configurações do navegador

Planilha de preparação

Esta lista de verificação foi projetada para uma nova instalação e é fornecida para sua conveniência.

Importante: Se você optar por documentar sua instalação, inclusive as senhas, proteja o documento
para que você possa proteger as senhas e as configurações, mantendo-as em sigilo.

Para obter mais informações, consulte Preparando o RSA Archer para a instalação como um
complemento para a planilha.

Detalhes da autenticação do banco de dados

q Credenciais do banco de dados de instância Nome de usuário:

Senha:

q Credenciais do banco de dados de configuração Nome de usuário:

Senha:

q (Opcional) Credenciais do banco de dados de
registro

Nome de usuário:

Senha:

Detalhes da autenticação do Windows

q Credenciais da administração do Windows
Server

Nome de usuário:

Senha:

Planilha de ativação

Esta planilha é utilizada para configurar servidores após uma instalação ou um upgrade, e é
fornecida para sua conveniência. Se você optar por documentar sua instalação, inclusive as senhas,
proteja o documento para que você possa proteger as senhas e as configurações, mantendo-as em
sigilo.

Para obter mais informações, consulte Processo de ativação como um complemento para a planilha.
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Planilha de verificação

Use esta planilha para rastrear os detalhes durante o processo de verificação. Lembre-se de
proteger seus documentos, protegendo assim as senhas e os detalhes da configuração.

q Nome da instância padrão. Nome da instância:

q Credenciais do banco de dados de instância SQL Server:
Nome de log-in:

Senha:
Banco de dados:

q Caminho do repositório de arquivos. Ele deve ser
mapeado para o compartilhamento de rede.

Caminho:

q Caminho do índice de pesquisa e servidor de
enfileiramento.

Caminho do Índice
de pesquisa:
Servidor de

enfileiramento:

q Endereço de remetente padrão. Endereço de e-
mail do remetente:

q URLs base e de autenticação. URL base:
URL de

autenticação:

q Senhas do SysAdmin e da Conta de serviço. SysAdmin:
Conta de serviço:

q Número de série da instância

q Informações da empresa.

q Método de ativação

Número de série:

Primeiro nome:
Sobrenome:
Empresa:

Automação
Manual

q Credenciais do pool de aplicativos da conta de serviços Nome de usuário:
Senha:
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Apêndice E: Requisitos do usuário

Computadores cliente

A lista a seguir contém as recomendações para os usuários que acessam RSA Archer nos
computadores client.

Componente Descrição

Navegador Internet Explorer 10 ou 11; Firefox 33 ou 34; Safari 10.8 ou 10.9

Diversos Microsoft Silverlight 5.1.3 (obrigatório para funções administrativas, de pesquisa,
de importação de dados e de preferências do usuário)

Para obter uma lista componentes de terceiros compatíveis com a RSA Archer, consulte o
documento Qualified and Supported Environments.

Requisitos de acesso off-line para a solução RSA Archer Audit Mana-

gement

Para usar o acesso off-line para a solução Audit Management de RSA Archer, os computadores
clientes precisam atender às seguintes recomendações:

Componente Descrição

Sistema operacional Windows 7 64 bits

Memória 8 GB de RAM

Espaço em disco Disco rígido de 100 GB

Software adicional Microsoft .NET Framework 4.6.1

A RSA recomenda que seus computadores clientes tenham processadores de CPU dual. O espaço
em disco recomendado é condicional de acordo com o volume de dados baixados do computador
clientes.

Para obter instruções sobre instalação, consulte Instalando o acesso off-line.
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Apêndice F: Desinstalando a RSA Archer
Este processo remove a RSA Archer e seus dados associados. Ele remove somente os diretórios ou
arquivos adicionados pelo programa de instalação RSA Archer. No entanto, ele não remove os
arquivos adicionados durante a configuração, como arquivos do repositório, arquivos de índice de
palavra-chave e arquivos de registro.

Se você tiver instalado os componentes em vários servidores, execute essa tarefa em cada servidor.

Importante: Não execute essa tarefa se estiver fazendo upgrade para uma versão posterior da RSA
Archer. Execute o programa de instalação para atualizar dos componentes da RSA Archer.
Verifique se o arquivo ArcherInstall.exe está no mesmo local em que estava quando você instalou
RSA Archer. O programa de desinstalação precisa localizar esse arquivo e usar seu caminho
original. Se o arquivo não estiver mais nesse local, a desinstalação não funcionará.

Desinstalar o RSA Archer

1. No painel de controle do Windows, realize uma das seguintes ações com base na versão do
Windows que você está executando:

l Clique em Adicionar ou remover programas.

l Clique em Programas e recursos.

2. Realize uma das seguintes ações com base na versão do Windows que você está executando:

l Selecione RSA Archer e clique em Alterar/remover.

l Clique com o botão direito do mouse em Plataforma GRC e clique em Desinstalar/alterar.

O processo de desinstalação é iniciado e a caixa de diálogo Selecionar idioma é aberta.

3. Selecione o idioma do programa de instalação. Clique em OK para continuar. A página Opções
de desinstalação é aberta.

4. Selecione os objetos que deseja desinstalar e clique em Avançar. A página Executar
desinstalação é aberta.

5. Clique em Avançar para continuar. A caixa Andamento do arquivo é aberta enquanto a
desinstalação é realizada.

6. Aguarde alguns minutos para que o processo seja concluído.

7. Clique em Concluir. Todos os objetos selecionados são removidos.

8. Exclua os bancos de dados SQL do servidor de banco de dados.
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Apêndice G: Reconciliando as alterações da ação

de aplicação do layout condicional do workflow

avançado 6.2

Reconciliando eventos baseados em dados do layout de aplicação

condicional

A versão 6.2 altera o modo como os botões de ação de workflow avançado (associados a transições
de um nó Ação do Usuário) e os botões de inscrição iniciados por usuário são tratados, e como você
controla quando e para quem esses botões são disponibilizados. Nas versões anteriores, esses botões
eram fornecidos como objetos de layout, e você podia usar eventos baseados em dados de layout de
aplicação condicional (ACL, Apply Conditional Layout) orientados por dados (DDEs, Data-Driven
Events) para controlar quando e para quem os botões eram disponibilizados. A partir da versão 6.2,
esses botões não são mais objetos de layout e são tratados como parte da configuração do workflow
avançado. Agora você também pode configurar regras (para determinar quando uma transição pode
ser executada) e permissões (para determinar quem deve ter acesso) nesses botões diretamente a
partir do Designer de processo do workflow avançado.

Alterações efetuadas em cada tipo de botão:

l Botões de ação (transições de um nó Ação do usuário): Na versão 6.2, esses botões sempre ficam
ocultos, a menos que as permissões reais sejam concedidas durante a transição. As permissões
são determinadas quando o registro é carregado, o que é consistente com o modo como outros
objetos no sistema recebem permissões. As regras nunca ocultam ou desativam botões. As regras
são avaliadas quando o botão é clicado e, se a regra não for atendida, a transição não será
executada e o conteúdo permanecerá no nó atual.

l Botões de inscrição iniciados pelo usuário: Os botões iniciados pelo usuário ainda ficam ocultos
para os usuários que não têm permissões. Assim como os botões de ação, as regras nunca
ocultam ou desativam o botão. As regras são avaliadas quando o botão é clicado e, se a regra não
for atendida, o conteúdo não será inscrito.

o Se apenas a opção de inscrição Novos registros for selecionada, o botão iniciado pelo usuário
não será exibido para os novos registros (ou seja, para os registros que ainda não foram
salvos). O botão será exibido apenas para os registros não inscrito salvos anteriormente.
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o Se apenas a opção de inscrição Registros atualizados for selecionada, o botão iniciado pelo
usuário só será exibido na página de edição quando o registro nunca tiver sido salvo. O botão
nunca será exibido para registros não inscritos salvos anteriormente.

o Se as opções de inscrição Novos registros e Registros atualizados forem selecionadas, você
não poderá ativar um botão Iniciado pelo usuário para inscrever o conteúdo.

o Se as opções de inscrição Novos registros ou Registros atualizados forem selecionadas, o
botão Iniciado pelo usuário sempre será exibido na página de edição para os usuários que têm
permissão para o botão.

As alterações do botão oferecem as seguintes vantagens:

l Agora você pode reutilizar layouts

l Como as transições têm controle de versão com o workflow, você pode adicionar ou remover as
transições de um nó Ação do usuário sem interromper os trabalhos existentes.

l Agora, a lógica de permissão é imposta no nível intermediário, o que significa que outros recursos
do RSA Archer, como feeds de dados e APIs, devem seguir a lógica de permissão definida para
os botões de workflow.

Quando você instala o 6.2, o sistema identifica os DDEs em sua instância que estão associados aos
objetos de layout de workflow avançado, remove os objetos de layout e grava os resultados no
arquivo de registro DDE. Após a instalação do 6.2, você deve analisar o arquivo de log para
determinar os DDEs que são afetados pelas alterações e adicionar as permissões ou as regras para
botões de ação e botões iniciados pelo usuário à função de workflows avançados como desejar.

Importante: Não há nenhuma migração automática. Você deve converter manualmente qualquer
DDE afetado em transição e/ou permissões e regras iniciadas pelo usuário após realizar a
atualização para a versão 6.2. O arquivo de registro também só retorna resultados para aplicativos e
questionários que você tiver licenciado no momento do upgrade. Se você atualizar a chave de
licença após instalar a versão 6.2 e essa chave de licença fornecer acesso a outros aplicativos que
você não tinha antes, o arquivo de registro não identificará nenhum DDE afetado nos aplicativos
licenciados recentemente. Para atualizar os aplicativos principais, você pode aplicar os pacotes de
casos de uso 6.2 apropriados. Esses pacotes atualizarão os workflows avançados com novas
permissões e as regras para botões de ação e botões iniciados pelo usuário.

Reconciliar DDEs

1. Abra o arquivo de registro DDE, que está localizado na pasta designada no campo Caminho do
registro, durante a instalação da plataforma.
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O arquivo de registro contém duas seções que listam os DDEs afetados no sistema e a ação que
foi definida no DDE antes do upgrade. Uma seção lista os DDEs que afetam os botões iniciados
pelo usuário e a outra lista os DDEs que afetam os botões de transição.

Botões iniciados pelo usuário:

Coluna Descrição

Nome do módulo O nome do aplicativo ou do questionário.

Nome do nível O nome do nível do aplicativo ou do questionário.

Nome da ação de evento O nome da ação DDE afetada.

Texto do botão Iniciado pelo usuário O nome do botão iniciado pelo usuário.

Tipo de ação A ação configurada com o botão.

ID do processo O ID do processo de Workflow avançado.

Botões de ação:

Coluna Descrição

Nome do módulo O nome do aplicativo ou do questionário.

Nome do nível O nome do nível do aplicativo ou do questionário.

Nome do nó O nome do nó associado à transição de saída.

Nome do layout O layout associado ao nó, que também contém a ação DDE afetada.

Nome da ação de evento O nome da ação DDE afetada.

Nome do botão O nome do botão/transição.

Tipo de ação A ação configurada com o botão.

ID do nó proc O id do sistema do nó.

BD do nó proc O bd do nó proc do sistema.

2. Para cada ação afetada, analise a regra associada a essa ação e determine quais dos seguintes
cenários se aplicam:
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Cenário Intenção da regra Usuários/grupos
aplicados a Converter em

A Sempre retornará true Usuários ou grupos
específicos

Permissão de
workflow
avançado

B Retornará true somente quando
determinadas condições forem atendidas

Todos Regra de
workflow
avançado

Exemplo do cenário A

Na versão 6.1, digamos que você tenha as seguintes transições de um nó Ação do usuário e um
DDE associado:

Transições de Ação
do usuário Regra DDE associada Ação DDE associada

Enviar para gerente da
unidade de negócios

Enviar para especialista
em riscos

Status do registro igual a
Novo ou Atualizado

Desabilitar os dois botões para todos,
exceto para o gerente de riscos

Como essa ação aplica-se somente a usuários específicos, e a regra sempre retorna true, esse
DDE provavelmente foi criado para determinar quem pode acompanhar essa transição. Na
versão 6.2, você substituiria esse DDE configurando permissões na própria transição:

Transições de Ação do
usuário Permissões de transição

Enviar para gerente da unidade de
negócios

Enviar para especialista em riscos

Em cada transição, crie uma permissão e selecione o
gerente de riscos

Exemplo do cenário B

Na versão 6.1, digamos que você tenha a seguinte transição de um nó Ação do usuário e um
DDE associado:

Transição de
Ação do usuário Regra DDE associada Ação DDE associada

Enviar para
especialista em
riscos

Especialista em risco é
igual a nenhuma seleção

Desativar o botão Enviar para especialista
em riscos para todos os usuários
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Como essa ação aplica-se a todos os usuários, e a regra só retorna true em determinadas
condições, esse DDE provavelmente foi criado para determinar quando a transição pode ser
seguida. Na versão 6.2, você substituiria esse DDE configurando uma regra na própria transição:

Transição de Ação do usuário Regra da transição

Enviar para especialista em riscos Especialista em risco não é igual a nenhuma seleção

Critérios:

l Campo a ser avaliado: Especialista em riscos

l Operador: Não é igual

l Valor(es): Sem seleção

3. Converta cada DDE afetado em regras e/ou permissões. Para obter etapas detalhadas sobre
como configurar regras e permissões, consulte "Criando workflows" na documentação on-line.
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Apêndice H: Ativando o Windows Media Player para

Microsoft Internet Explorer 10 ou 11
A documentação on-line do RSA Archer contém vídeos que exigem o Windows Media Player ao
navegar com a Microsoft Internet Explorer 10 ou 11.

Tarefa 1: Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu sis-

tema

l Para desktops Windows, baixe o Windows Media Player em:
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/download-windows-media-player

l Para servidores Windows, instale o Desktop Experience em:
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc754314.aspx

Tarefa 2: Ativar os controles ActiveX

Siga as instruções encontradas no seguinte artigo da Base de conhecimentos:

https://support.software.dell.com/desktop-authority/kb/119158

Obs.: Suas práticas de segurança talvez não permitam que você ative o ActiveX. Em caso
afirmativo, entre em contato com seu administrador do sistema ou navegue usando outro navegador
compatível.

Apêndice H: Ativando o Windows Media Player para Microsoft Internet Explorer 10 ou 11 143

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/download-windows-media-player
https://technet.microsoft.com/pt-br/library/cc754314.aspx
https://support.software.dell.com/desktop-authority/kb/119158


RSA Archer Guia de Instalação e Upgrade

Apêndice I: Configurar o SSL com o serviço de

fluxo de trabalho no RSA Archer
Para ativar a comunicação segura entre o serviço de workflow avançado e o servidor, execute o
procedimento a seguir em cada sistema que forneça o serviço de workflow do RSA Archer.

1. Gere um certificado x509 válido com um nome emitido correspondente para o nome dos recursos
de acesso.

2. Determine a porta que executará o workflow no modo de transporte seguro.

Obs.: Não use 8000 e 8001.

3. Modifique a configuração do serviço de workflow da seguinte forma:

Obs.: As alterações no arquivo WpServiceHost.exe.config não são mantidas nos upgrades. Faça
essas alterações sempre que configurar o workflow avançado durante os procedimentos de
instalação e upgrade.

a. Crie uma cópia do seguinte arquivo:

<Installdirectory>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

Obs.: O diretório de instalação é geralmente Program Files/RSA Archer.

b. Edite o seguinte arquivo:

<Installdirectory>\Services\Workpoint\conf\templates\WpServiceHost.exe.config

c. Procure a seguinte linha:

http://%ServerAddress%:%ServerHttpPort%/workpoint/rest.

d. Substitua todas as ocorrências (23 no total) por https e a porta codificada.

Por exemplo, https://%ServerAddress%:8443/workpoint/rest

Obs.: Verifique se as únicas ocorrências a serem substituídas correspondem exatamente à
string na etapa 3c. Se mais de 23 forem substituídas, reverta as alterações.

e. Procure a seguinte string:

<binding name="jsonBinding"

f. Insira a linha realçada antes de </binding> conforme mostrado abaixo:
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<binding name="jsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:02:00" receiveTimeout="00:02:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,
WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">

<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

g. Procure a seguinte string:

<binding name="longJsonBinding"

h. Insira a linha realçada antes de </binding>, conforme mostrado abaixo:

<binding name="longJsonBinding" allowCookies="true" transferMode="Streamed"
maxBufferSize="512000" maxBufferPoolSize="0" maxReceivedMessageSize="524288000"
sendTimeout="00:20:00" receiveTimeout="00:20:00"
contentTypeMapper="Workpoint.BPM.WcfExtensions.RawContentMapper,

WorkpointBPMServer, Version=%WpVersion%, Culture=neutral,
PublicKeyToken=e4f917c3e3b070de">

<readerQuotas maxDepth="100" maxStringContentLength="524288000"
maxArrayLength="524288000" maxBytesPerRead="32768"
maxNameTableCharCount="524288000" />

<security mode="Transport" />

</binding>

i. Remova o valor workflowBaseUrlOverride da seguinte maneira:

I. Em cada servidor que executa o serviço de workflow do RSA Archer, edite o arquivo a
seguir.
C:\Program Files\RSA Archer\Services\Workpoint\conf\templates\
WpServiceHost.exe.config

II. Em appsettings, aplique o código de comentário a workflowBaseUrlOverride. Por
exemplo:
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4. Se foi escolhido um novo certificado a ser importado do arquivo, instale o certificado da seguinte
maneira:

Obs.: O certificado deve ser instalado na Área de armazenamento pessoal para a conta de
computador.

a. Copie o certificado para o servidor que hospeda o serviço de workflow avançado.

b. Na janela Certificado, na guia Geral, copie o nome de host no campo Emitido.

Obs.: O nome de host emitido é usado para o Archer Control Panel.

c. Clique duas vezes no certificado.

d. Clique em Instalar certificado.

e. Selecione Máquina local e clique em Avançar.
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f. Selecione Place all certificates in the following store.

g. Na janela da área de armazenamento de certificados, selecione Área de armazenamento
pessoal.

h. Clique em OK.

i. Clique em Concluir.
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5. Registre o certificado como um certificado SSL da seguinte maneira:

a. Clique duas vezes no certificado.

b. Na guia Detalhes, copie a impressão digital.

c. Remova todos os espaços e caracteres Unicode ocultos do hash.

d. Use o seguinte comando no Prompt de comando para substituir <porta> e <hash> pela porta
especificada na etapa 2 e pelo valor de hash da etapa 5c. Remova qualquer ponto de
interrogação exibido antes do hash.

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:<port> certhash=<hash> certstorename=My appid=
{aa910ced-4811-477a-a4ee-fb86b5f8e5c8}

6. No Archer Control Panel, na guia Configurações de instalação, modifique o valor Host do
workflow ou URL do balanceador de carga pelo URL do serviço de workflow usando o nome de
host copiado do certificado como endereço do servidor. Especifique https e a nova porta na qual
o serviço está em execução.
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Obs.: Essa configuração requer apenas uma atualização em uma única máquina. Ambientes
multi-hospedados que compartilham as configurações do Archer Control Panel por meio do
serviço de configuração.

7. Reinicie o serviço de workflow avançado em cada servidor.

8. Reinicie o IIS, da seguinte maneira:

a. Abra um prompt de comando.

b. Digite:

iisreset
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