
Instalacja i konfiguracja VPN 

1. Upewnij się, że posiadasz prawidłowe dane logowania do swojego konta w domenie @edu.uekat.pl 

2. Aktywuj dostęp do uczelnianej sieci WiFi (EDUROAM).  

Twoje dane logowania posłużą do połączenia się z VPN  

https://faq.ci.ue.katowice.pl/?p=121&lang=pl 

 

Jeżeli Twoje konto jest już aktywne, zamiast opcji „włącz” wyświetli się możliwość zmiany hasła 

dostępowego do eduroam.  

3. Pobierz i zainstaluj klienta VPN. Wybierz najnowszą dostępną wersję. W razie problemów z działaniem 

możesz spróbować zainstalować starszą.  

ftp://ftp.ue.katowice.pl/vdi 

4. Pobierz plik z konfiguracją 

https://drive.google.com/drive/folders/1VNmbrutnNvUjHMCj0pjHRkuFE_MYb_dE?usp=sharing 

5. Po instalacji otwórz konsolę aplikacji. W tym celu na pasku Windows odszukaj ikonę programu i wciśnij 

prawy klawisz myszy. Z menu rozwijanego wybierz Open FortiClient Console 

 
6. Odblokuj  ustawienia programu wciskając ikonę kłódki na górnym menu programu.  

 
Po tej czynności ikona zniknie z menu programu 

 
7. Przejdź do ustawień programu. W tym celu wciśnij ikonę koła zębatego w górnym menu. 

 

https://faq.ci.ue.katowice.pl/?p=121&lang=pl
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https://drive.google.com/drive/folders/1VNmbrutnNvUjHMCj0pjHRkuFE_MYb_dE?usp=sharing


8. Wgraj konfigurację VPN. W tym celu w oknie ustawień programu wciśnij klawisz Restore. 

 
9. W otwartym oknie wskaż pobrany plik z konfiguracją.  

 
10. W kolejnym oknie podaj hasło do pliku i zatwierdź wprowadzenie zmian klawiszem OK. 

Hasło potrzebne do wgrania pliku otrzymasz oddzielnie  

 
11. Jeżeli podałeś prawidłowe hasło zmiany zostaną wprowadzone i wyświetlony zostanie komunikat. 

 
12. W przypadku błędnie wprowadzonego hasła wyświetlona zostanie informacja o błędzie 

 
Sprawdź poprawność wpisywanego hasła i spróbuj ponownie. 

  



 

13. Połącz się z siecią vpnvdi. W tym celu w oknie programu w polu VPN Name wybierz vpnvdi. 

W polu Username wpisz swój login dostępowy, a w polu Password hasło do Twojego konta EDUROAM (Wi-

Fi). Następnie wciśnij klawisz Connect.  

 

 
Twój login jest następujący: 

Studenci: 

- Login  w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl). 

 

Pracownicy UE 

- Login  w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@uekat.pl). 

lub 

- Twoja  nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl  

 

Podczas łączenia pola zostaną wyszarzane  

 
Jeżeli podałeś prawidłowe dane logowania okno programu zostanie zminimalizowane, a na pasku przy ikonie 

programu pojawi się kłódka. 

 
Po zakończeniu pracy rozłącz się wciskając klawisz Disconnect w głównym oknie programu. 
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VMWare Horizon. Dostęp HTML 

1. Otwórz okno przeglądarki. Przejdź na stronę https://srv-view.ue.local/ 

Jeżeli będzie to konieczne dodaj w Swojej przeglądarce wyjątek dla tej witryny.  

Opis  znajdziesz na końcu tego dokumentu 

2. Wciśnij klawisz VMWare Horizon HTML Access 

 
3. W kolejnym oknie zaloguj się za pomocą użytkownika systemu operacyjnego, którego będziesz używać  

i wciśnij Login * 

 
*odpowiedni login otrzymasz od prowadzącego zajecia 

4. Po poprawnym zalogowaniu wyświetlone zostaną dostępne pule maszyn. Na wybranej puli wciśnij lewy 

klawisz myszy. Zostaniesz zalogowany do systemu.  

 
5. System Windows zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. 

 
 

https://srv-view.ue.local/


Dodawanie wyjątku dla strony srv-view.ue.local 

Microsoft Edge 

1. 

 

2. 

 

  



Mozilla FireFox 

1. 

 

2. 

 
 

  



Google Chrome 

1. 

 

2. 

 

 

 


