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Vážení zákazníci e-spis, 

 

chtěli bychom Vás tímto informovat o vyřešení potíží s bezpečnostní politikou Java. 

Od verze 2.27.04 aplikace e-spis /e-spis LITE 2.6.2 používá jiný certifikát pro práci s applety.Tím 

není pro JAVU neznámý. 

V případě, že potíže s Javou i po upgradu na tuto verzi a restartu PC, při práci v e-spis přetrvávají 

je zapotřebí postupovat dle následujícího návodu. 

 

A) Nastavení aplikace JAVA 

 

1) Otevřete v Ovládacích panelech nastavení Javy (např. Windows 7 - Start => Ovládací panely 

=> Java). 

 

2)  Na záložce General klikněte v části Temporary Internet Files na tlačítko Settings. 
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3) V nastavení TemporaryFilesSettings klikněte na tlačítko DeleteFiles. 

 

 

4) V zobrazeném okně DeleteFiles and Applications označte všechny možnosti a klikněte na 

tlačítko OK. 

 

 

5) Na záložce TemporaryFilesSettings klikněte na tlačítko OK. 

6) Na záložce General klikněte v části Temporary Internet Files na tlačítko View. 
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7) Na záložce Java CacheViewer v části Show postupně projděte všechny možnosti v 

rozbalovacím menu.  Pokud se v některém seznamu zobrazuje záznam odkazující na aplikaci e-

spis, proveďte jeho smazání pomocí tlačítka s červeným křížem. Po provedení smazání zavřete 

okno kliknutím na tlačítko Close. 

 

 

 

B) Nastavení E-spis 

 

1) Při prvním využití Javy pro tiskové operace (např. tisk štítků s čárovým kódem) bude zapotřebí 

potvrdit využití appletu. Nejprve zatrněte pole Alwaysallowthis applet to accesstheprinter 

(při dalším použití již nebudete dotazování) a následně klikněte na tlačítko OK. 
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2) Při první činnosti s el. dokumenty (záložka El. dokumenty) můžete být vyzváni k potvrzení 

spuštění Javy. Zatrněte pole Do not show thisagainforappsfromthepublisher and 

locationabove (při dalším použití již nebudete dotazování) a klikněte na tlačítko Run. 

 

C) přístup na Internet z PC klienta 

1) Otevřete v Ovládacích panelech nastavení Javy (např. Windows 7 - Start => Ovládací panely 

=> Java). 

2) Pokud by po upgradu na tuto verzi, měl uživatel potíže se zobrazení záložky el.dokumenty při 

nahrávání souboru (zamrzání, ukončování scriptuatd) pak je to způsobeno omezením přístupu na 

internet. Je nutné nastavit JAVU viz obrázek nebo zajistit přístup na internet v plném rozsahu
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