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Prezentacja przeznaczona dla 
przeglądarek IE z błędem:



Podstawowe informacje
 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer w wersji 6.0
● dopasowanie przeglądarki do obiektów Active X

 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.0
● dopasowanie przeglądarki do zabezpieczeń stref lokal-

nych

 Prosimy o wybranie wersji przeglądarki:



Wybór przeglądarki – prosimy 
kliknąć na wybrany obraz:

 Internet Explorer 6.0  Internet Explorer 7.0



Konfiguracja dla IE 6.0
 Za chwilę zostaną przedstawione po kolei czynności, 

które umożliwią Państwu pracę z naszym systemem. 
Prosimy wykonywać czynności po kolei.



Przejście do konfiguracji
 Otwieramy okno przeglądarki Internetowej

 Następnie otwieramy zakładkę:
● „Narzędzia - Opcje Internetowe”
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Dalsza konfiguracja
➔ Otwieramy zakładkę „Zabezpieczenia”...

➔ Następnie wybieramy pole „Zaufane Witryny” 

➔ Otwieramy przycisk „Witryny”





UWAGA!!!
Zanim zaczniemy konfigurować poniższe usta-
wienia, należy przede wszystkim ODZNACZYĆODZNACZYĆ 
kwadrat - „Żądaj weryfikacji serwera https”
 - pole te musi być puste

Następnie wprowadzamy dwa oddzielne adresy 
dla bezpiecznej strefy:

● www.autocontrol.pl
● *.autocontrol.pl

http://www.autocontrol.pl/




Konfiguracja dla IE 7.0
 Za chwilę zostaną przedstawione po kolei czynności, 

które umożliwią Państwu pracę z naszym systemem. 
Prosimy wykonywać czynności po kolei.

 Otwieramy okno przeglądarki Internetowej
 Następnie otwieramy zakładkę:

● „Narzędzia - Opcje Internetowe”
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➔ Otwieramy zakładkę:
 „Zabezpieczenia”...

➔ Następnie wybieramy pole 
„Zaufane Witryny” 

➔ Otwieramy przycisk 
„Witryny”



Zanim zaczniemy 
konfigurować 
poniższe usta-
wienia, należy 
przede wszystkim 
ODZNACZYĆODZNACZYĆ kwa-
drat - „Żądaj wery-
fikacji serwera 
https” - kwadrat ten 
musi być pusty

Następnie wprowa-
dzamy dwa od-
dzielne adresy dla 
bezpiecznej strefy:

● www.autocontrol.pl
● *.autocontrol.pl

http://www.autocontrol.pl/


Dalsza konfiguracja
Po wprowadzeniu adresów, należy przejść do 
zakładki „Ogólne”, gdzie:

Należy usunąć tymczasowe pliki internetowe, 
zwane dalej Cookie

Obok klawisza w/w należy wybrać przycisk 
„Usuń pliki” i usunąć całą zawartość off line





Ostatnia część konfiguracji
Po usunięciu wszystkich plików, należy zamknąć 
okna przeglądarki 
Następnie otworzyć przeglądarkę w celu zalo-
gowania się do systemu
Po prawej stronie na dole powinien widnieć na-
pis: 

Gdyby pomimo wykonanych czynności system dalej 
nie pozwalał odtworzyć animacji trasy, należy:



 W zakładce zabez-
pieczenia,  ustawić:

 Poziom domyślny
 Następnie przesunąć 

pasek poziomu zabez-
pieczeń na poziom „Niski” i 
wybrać przycisk zastosuj.

 Dla bardziej zaawansowa-
nych użytkowników, należy 
w poziomie niestandardo-
wym włączyć wszystkie 
skrypty active-x, bez po-
trzeby zmiany strefy za-
bezpieczeń.



Spełnienie potrzeb klientów
 Po wykonaniu zmian, należy zamknąć okno przeglądar-

ki i uruchomić je ponownie

 Jeśli mimo wykonanych czynności system dalej pokazu-
je błąd „active-x” prosimy o kontakt z Działem Pomocy 
Technicznej pod numerem: (22) 509-38-88



Informacje dodatkowe
 Jeśli posiadają Państwo system Windows 98, należy 

najpierw pobrać biblioteki systemu Windows, ze strony: 
http://mks.com.pl/  
w dziale – pobierz (7 wartość licząc od dołu)

 Podczas instalacji system zapyta o użytkownika – 
wprowadzamy dowolną nazwę

 Po instalacji bibliotek, należy zrestartować komputer.
 Jeśli czynności te nie przyniosą rezultatów, prosimy o 

kontakt z Działem Pomocy Technicznej pod numerem: 
(22) 509-38-88

http://mks.com.pl/

