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Instrukcja instalacji systemu Uczelnia XP 

WAŻNE Jeżeli w czasie instalacji systemu wystąpi problem z hasłem użytkownika domeny 

należy zmienić hasło korzystajac z witryny: www.zut.edu.pl/zh 

Przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych punktów instrukcji osoba zarządzająca 

komputerami jednostki powinna aktywować konto administratora komputera z hasłem 

otrzymanym z UCI1 i tymi poświadczeniami należy posługiwać się w każdej sytuacji, gdzie 

instrukcja zaleca wykonanie operacji jako administrator lokalny.   

Uwaga! Komputerach przeniesionych do domeny AD, na których była 

instalowana wersja testowa systemu należy wykonać jedynie czynności 

wymienione w punkcie 2 na str. 9 tej instrukcji.    

I. PRZENIESIENIE KOMPUTERA DO DOMENY AD.ZUT.EDU.PL 

1. Wybrać prawym przyciskiem myszy na ikonie Mój Komuter (nazwa zależna od wersji SO) 

opcję właściwosci. 

2. Wybrać zmianę ustawień w zakresie Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy 

roboczej (rys. poniżej).  

 

 
 

 

                                                           
1 Kontakt: Andrzej Olejniczak – tel. 5807,  Jacek Zbylut tel. 5806. 

www.zut.edu.pl/zh
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3. Zostaniemy poproszeni o uwierzytelnienie. 

 

4. Logujemy się, jako administrator domeny AD (a nie, jako administrator lokalny). 

5. We wskazane pole należy wpisać nazwę domeny (ad.zut.edu.pl), zatwierdzić i 

zrestartować komputer.  

UWAGA. W oknie nazwa komputera (rys. poniżej) sprawdzić czy jest wprowadzona sensowna 

nazwa. UCI proponuje aby nazwa komputera składała się z kodu wydziału,  symbolu jednostki 

i nr komputera  np. WI-dziek-01. Nazwa komputera może mieć do 15 znaków    
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6. Następnym krokiem będzie migracja profilu lokalnego do domeny. 
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II. MIGRACJA PROFILU LOKALNEGO DO DOMENY 

1. zalogować się, jako użytkownik domeny, na którego będą przenoszone ustawienia 

dotychczasowego użytkownika lokalnego (użytkownik domenowy to login USK 

użytkownika tego komputera); 

2. migrację profilu lokalnego do domeny rozpoczynamy od pobrania programu Profwiz., 

dostępnego  w zasobie:  \\dziekfs\uczelniaxp\Client\Profil; 

3. następnie wylogować się i zalogować, jako administrator lokalny komputera; 

4. po uruchomieniu programu Profwiz.exe należy podać nazwę konta domenowego, na 

które ma odbyć się migracja.  

 

1. Następnie należy wskazać konto lokalne, z którego ma być dokonana migracja. 

 



 

2014-09-26 13:32  Uczelniane Centrum Informatyki - 5 - 

2. Po zatwierdzeniu operacji przez wybranie klawisza Next po paru chwilach powinien 

ukazać się komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu migracji. 

 

3. Po zakończeniu procesu należy wylogować się z konta administratora i zalogować na 

domenowe konto użytkownika, na które odbyła się migracja.  

Następnym etapem jest instalacja systemu UczelniaXP.  

1. Wykonać instalację klienta Oracle: 

 z lokalizacji \\dziekfs\uczelniaxp\Client kopiujemy i rozpakowujemy plik 

win32_11gR2_client.zip; 

 jako Administrator (lokalny) uruchamiamy plik setup.exe, znajdujący się w rozpakowanym 

folderze client, np. c:\win32_11gR2_client\client\setup.exe; 

 w oknie Kontrola konta użytkownika potwierdzamy Kontynuuj; 
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 w poniższym oknie wybieramy opcję Runtime i klikamy Dalej; 

 

 

 

 w oknie wyboru języków klikamy przycisk Dalej; 
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 wybieramy ścieżki dla plików klienta i klikamy przycisk Dalej; 
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 w oknie podsumowania klikamy Zakończ; 

 

 w oknie informującym o poprawnym przebiegu instalacji klikamy Zamknij, aby 

zakończyć działanie instalatora; 

 odnajdujemy lokalizację docelową dla klienta Oracle i do podkatalogu 

product\11.2.0\client_1\network\admin z lokalizacji \\dziekfs\uczelniaxp\Client  

kopiujemy plik tnsnames.ora. 

  

file://dziekfs/uczelniaxp/Client
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2. Instalacja i uruchomienie aplikacji systemu Uczelnia.XP 

 Z lokalizacji \\dziekfs\uczelniaxp\Client\ZUT\<symbol jednostki> kopiujemy skrót do 

aplikacji na pulpit na końcówce klienckiej. 

 

 Następnie skrót na końcówce klienckiej uruchamiamy, jako administrator. 

 

file://dziekfs/uczelniaxp/Client/ZUT/%3csymbol%20jednostki%3e


 

2014-09-26 13:32  Uczelniane Centrum Informatyki - 10 - 

Podczas pierwszego uruchomienia na końcówkę kliencką kopiowane są niezbędna pliki do 

uruchomienia aplikacji, rejestrowane są biblioteki oraz zmieniane ustawienia regionalne 

na wymagane przez system Uczelnia.XP. 

 

Po wykonaniu powyższych operacji pojawia się okno potwierdzające rejestrację aplikacji.  
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III. Konfiguracja w Opcjach internetowych. 

 

 

 

  



 

2014-09-26 13:32  Uczelniane Centrum Informatyki - 12 - 

 

IV. Konfiguracja Opcji w programie MS Word 
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