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Przed rozpoczęciem instalacji programu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją 

instalacji. Prosimy także o rozważny wybór stanowiska, bądź stanowisk pracy (stosownie do wielkości 

licencji), na których będzie użytkowany program. 

 

W niniejszej instrukcji omówimy :  

• w jaki sposób przygotowad komputery do instalacji programu 

• proces instalacji i późniejszej aktualizacji do nowszych wersji 

• ustawienia poszczególnych parametrów programu dopasowujących go do pracy w firmie lub domu 

• niektóre, podstawowe, ustawienia początkowe 

 

 

1. WYMAGANIA DLA ŚRODOWISKA KOMPUTEROWEGO  
 

Program może byd zainstalowany na pojedynczym komputerze lub wielu komputerach w sieci. W 

każdym przypadku program. Program zajmuje na dysku około 80MB. Natomiast rozmiar bazy danych 

zależy od ilości przechowywanych informacji i ilości monitorowanych komputerów. 

Wymagania dla pozostałego sprzętu to:  

a) Monitor i karta grafiki: Dowolnego typu, pracująca w rozdzielczości minimum 800x600 

pikseli, 256 kolorów 

b) Standardowa klawiatura komputera 

c) Pamięd RAM: W zależności od systemu operacyjnego komputer powinien mied nie mniej jak 

1GB dla systemów Windows NT, 2000, 2003, XP oraz 2GB dla Vista i Windows 7,8  

d) Standardowa Mysz 

e) Program pracuje w systemach operacyjnych Windows  
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2. INSTALACJA PROGRAMU 
 

Jeśli posiadają już paostwo program można pominąd punkt a, uruchomid program 

SokratesSetup.exe i przejśd do punktu b. W przeciwnym razie przed instalacją należy pobrad program 

zgodnie z instrukcjami w podpunkcie a. 

 

a) Pobranie programu 
 

Aktualną wersję programu można pobrad ze strony producenta ERI Software. W tym celu proszę 

otworzyd dowolną przeglądarkę internetową i wpisad adres:  

      http://erisoftware.pl/dla-firmy/monitoring-komputerow 

Otworzy się strona internetowa przedstawiona poniżej. Prosimy nacisnąd przycisk „Pobierz program”. 

Jest on zaznaczony chmurką i czerwoną strzałką.  

   

 

    Na powyższym zdjęciu została przedstawiona strona internetowa, otwarta za pomocą przeglądargi 

Google Chrome pracującej pod kontrolą  systemu Windows 7. 
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Jeśli mają paostwo problem z pobraniem programu prosimy o kontakt na adres biuro@erisoftware.pl 

 

Po naciśnięciu przycisku „Pobierz program” może pojawid się okno przedstawione poniżej. 

 

Proszę nacisnąd Zapisz(1) poczekad na pobranie programu a następnie nacisnąd Otwórz(2). W 

zależności od rodzaju przeglądarki mogą pojawid się pytania typu: „Czy chcesz uruchomid program z 

nieznanego źródła?”. Wszystkie tego typu komunikaty należy potwierdzid. W systemach Windows 7 i 

8 pojawi się zapytanie: „Czy chcesz uruchomid program SokratesSetup.exe z prawami 

administratora?”. To pytanie należy potwierdzid, poprzez wybranie opcji Tak. 

 

b) Instalacja programu 
 

 Instalacja programu przebiega 

w standardowy sposób, jeśli jesteś 

zaawansowanym użytkownikiem klikaj 

po prostu opcję Dalej, w przeciwnym 

razie postępuj według kolejnych 

instrukcji.  

Po udanym uruchomieniu programu 

SokratesSetup.exe pojawi się okno 

dialogowe, w którym należy kliknąd 

opcję Dalej. 

 

mailto:biuro@erisoftware.pl
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Kolejny krok to okno wyboru rodzaju instalacji. Mamy do wyboru dwa rodzaje instalacji: 

 

 Platon – program monitorujący 

 Sokrates – panel administratora 

 

Jeśli program instalujemy na komputerze z którego chcemy obserwować i zarządzać pozostałymi 

komputerami wybieramy opcję „Sokrates – panel administratora”(2A). Jeśli program instalujemy na 

komputerze, który będzie obserwowany wybieramy opcję „Platon – program monitorujący”(1A).  

 

 

Program „Platon – program monitorujący” możemy również zainstalowad na własnym komputerze. 

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji , należy nacisnąd przycisk Dalej. 
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W kolejnym kroku możemy wybrad w jakiej lokalizacji ma zostad zainstalowany program. Zalecamy 

nie zmieniad lokalizacji i nacisnąd opcję Dalej. Na kolejnych oknach dialogowych przedstawionych 

poniżej należy też nacisnąd przycisk Dalej. 
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W ostatnim kroku, należy nacisnąd opcję Instaluj. Rozpocznie się proces kopiowania i instalowania 

plików na komputerze. 
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Instalacja zostanie zakooczona gdy pojawi się okno dialogowe przedstawione poniżej. Należy 

potwierdzid to naciskając przycisk Zakoocz. 
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3. URUCHOMIENIE PROGRAMU 
 

Program „Platon” jest uruchamiany automatycznie przy starcie komputera. Natomiast program 

„Sokrates – panel administracyjny” można uruchamiad tylko kiedy chcemy obserwowad pozostałe 

komputery. W systemach operacyjnych Windows Vista,7,8 program administracyjny „Sokrates” 

należy uruchamiad z uprawnieniami administracyjnymi . Można to zrobid poprzez kliknięcie prawym 

przyciskiem myszki na ikonie programu i wybranie z menu opcji „Uruchom jako administrator”. 

Zostało to przedstawione na rysunku poniżej. 

 

Wiele problemów w programie może stwarzad oprogramowanie antywirusowe lub zapora 

internetowa. Program automatycznie dodaje wpisy do systemowej zapory internetowej. Jeśli 

korzystają paostwo z innego oprogramowania należy dodad wyjątki do zapory internetowej.  

Program korzysta z portów TCP 10100 i TCP 10101 oraz ICMP/Ping 
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Jeśli uruchamiamy program pierwszy raz należy dokonad rejestracji za pomocą okna dialogowego. 

Pojawia się ono automatycznie po uruchomieniu programu.  

Należy wypełnid: 

 Nazwę instytucji lub firmy, jeśli program jest instalowany w domu to proszę wpisad swoje 

imię i nazwisko (1). 

 Telefon lub email (2) 

 Gdzie program będzie instalowany. (Jeśli nie można wybrad opcji „w domu” prosimy wybrad 

opcję „w firmie”) (3) 

 Liczbę komputerów które będzie nadzorował(orientacyjnie). Liczba ta jest określana 

dokładnie przy zakupie licencji (4) 

 

 

Po wypełnieniu formularza proszę nacisnąd przycisk „Zarejestruj i uruchom program” (4) 

Rejestracja wymaga połączenia z internetem. 
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Ekran powitalny pojawi się po poprawnym zarejestrowaniu programu. Pierwszym krokiem jest 

stworzenie mapy swojego domu, biura, szkoły. W tym celu proszę nacisnąd przycisk „Stwórz nową 

mapę”. 

 

Proszę odczekad chwilę program rozpozna wszystkie komputery w sieci lokalnej, które po chwili 

pojawią się po lewej stronie ekranu (oznaczone numerem 1). Od tego momentu każdy komputer, 

który pojawi się na liście możemy przenieśd lewym przyciskiem myszki na widok po prawej stronie. 

(2)
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Jak widad na rysunku poniżej możemy obserwowad ekran komputera na którym zainstalowaliśmy 

program „Platon” 

Ostatnią czynnością jest zapisanie widoku za pomocą opcji „Zapisz mapę” (1) 

 


