
1 Wymagania i instalacja aplikacji klienta ESPI 
  

1.1 Wymagania sprzętowe 
  

 Minimalna konfiguracja komputera w celu optymalnego użytkowania ESPI to: 

1) Procesor taktowany częstotliwością >= 500 Mhz oraz pamięć RAM >= 512 MB. 

2) Wolne miejsce na dysku niezbędne do zainstalowania i uruchomienia aplikacji (ok 2 

MB) oraz dodatkowe miejsce na wypełnione formularze. 

3) Łącze z Internetem zalecane minimum 56kb/s. 

 

1.2 Niezbędne oprogramowanie 
 

  Do korzystania z EPSI konieczne jest instalacja oprogramowani Java od wersji 1.4.2 

(J2SE 1.4.2 JRE). Działanie aplikacji było testowane przy wykorzystaniu Java w wersji od 

1.4.2 na systemach Microsoft Windows wersja: NT, 2000 i XP. Ze specyfiki Java wynika, że 

aplikacja powinna poprawnie pracować na innych systemach (Windows 98, Linux, Solaris). 

W związku z powszechnym użytkowaniem Java w wersji 1.6.0 dalsza część opisu będzie 

dotyczyła danej wersji. W przypadku wystąpienia błędów podczas korzystania  

z wcześniejszych wersji prosimy je zawrzeć w zwykłej wiadomości pocztowej, wysłanej na 

adres zgłoszeniowy systemu: espi_info@knf.gov.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 

22 262 40 00. 

 

1.3 Konfiguracja systemów zabezpieczeń sieci 
 

 W celu korzystania z ESPI należy udostępnić oprogramowaniu Java dostęp do Internetu 

w celu pobrania aplikacji klienckiej ESPI, formularzy oraz przesyłania raportów na serwery 

Komisji. Instrukcje dotyczące ustalania wyjątku w zaporze internetowej można znaleźć w 

instrukcji użytkownika posiadanej zapory. 

 Raporty są przesyłane do Komisji przy użyciu szyfrowanego połączenia (protokół 

HTTPS). Ponieważ dane połączenie jest dokonywane przez port 443 należy go aktywować. 

 W przypadku korzystania z serwera pośredniczącego (serwera proxy) należy 

odblokować na nim adres dostępowy do systemu ESPI (https://espi.knf.gov.pl/emitent/). 

 

1.4 Instalacja środowiska Java v. 1.6. w środowisku Windows. 

  
 Szczegółowy opis instalacji oprogramowania Java można znaleźć na stronie 

internetowej producenta: 

 adres www dla wersji online: 

http://www.java.com/pl/download/help/windows_manual_download.xml 

 adres www dla wersji offline: 

http://www.java.com/pl/download/help/windows_offline_download.xml 

 

Java można pobrać bezpośrednio pod następującym adresem:  

http://www.java.com/pl/download/ 
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1.5 Diagnostyka błędów – ustawienie konsoli Java Web Start 
 

 W celu zdiagnozowania błędów powstałych w czasie działania klienta systemu ESPI 

należy uruchomić konsolę Java Web Start. Pozwala ona na śledzenie pracy aplikacji oraz 

wyświetla informacje o zaistniałych błędach. W przypadku wystąpienia błędu podczas 

korzystania z ESPI informacje z konsoli należy przesłać wraz z opisem zaistniałej sytuacji na 

adres zgłoszeniowy systemu (espi_info@knf.gov.pl). 

 W celu uruchomienia konsoli należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie 

producenta http://www.java.com/pl/download/help/javaconsole.xml 

  

1.6 Instalacja klienta ESPI 
 

 W celu instalacji klienta ESPI należy wejść na „Stronę publikacji formularzy systemu 

ESPI”. Klient ESPI zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze (przy użyciu 

mechanizmu Java Web Start) podczas otwierania formularza raportu. Podczas uruchamiania 

aplikacji pojawi się komunikat o akceptację certyfikatu do podpisania kodu Java wydanego 

dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie przez Thawte Code Signing Ca.. 

Należy go zaakceptować, co zakończy proces instalacji klienta i rozpocznie „identyfikację 

podmiotu” szerzej opisaną w „Opis ESPI. Część I”. 
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