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ePanel - rozwiązywanie problemów 

 

Problem 1 

Plik po pobraniu nie chce się uruchomid. 

Rozwiązanie  

Zależnie od przyczyny problemu istnieje kilka możliwych rozwiązao: 

 

1.1 Plik nie został pobrany poprawnie 

Proszę o upewnienie się, że pobranie pliku przebiegło poprawnie. Do weryfikacji pobierania plików 

można wykorzystad narzędzia badające tzw. sumy kontrolne. 

Aktualna wersja aplikacji powinna posiadad następujące sumy kontrolne: 

epanel-setup-1.0.1603.1617.exe 

MD5:     d36df862caebaa5f2687222275f83c98 

SHA1:    cb04de3883ea394ff5c488b915cca25e4e7cf620 

Można w tym celu wykorzystad rozwiązania oferowane przez Microsoft  

(http://support.microsoft.com/kb/841290 i http://support.microsoft.com/kb/889768), lub inne 

darmowe oprogramowanie – np. WinMD5Free. 

 

1.2 System Windows nie posiada zainstalowanych wszystkich aktualizacji 

Do poprawnego działania instalatora aplikacji ePanel system Windows powinien zawierad wszystkie 

najnowsze aktualizacje udostępnione przez firmę Microsoft.  

Jednym z podstawowych elementów, które mogą powodowad problemy z uruchomieniem aplikacji  

jest Microsoft Windows Installer. 

 

Rozwiązanie 

Prosimy o zainstalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows. W wielu  

przypadkach wystarczająca może okazad się instalacja Microsoft Windows Installer: 

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483 

Jeśli jednak instalacja tego pakietu nie pomaga,  należy przeprowadzid pełną aktualizację systemu 

Windows. 

 

1.3 Oprogramowanie antywirusowe, anty-spyware lub podobne blokuje instalator  

aplikacji. 

Jeśli w systemie operacyjnym pracuje oprogramowanie antywirusowe lub podobne,  może 

powodowad ono problemy z instalacją. Należy zweryfikowad, czy na pewno aplikacja została pobrana 

poprawnie. 

Przy bardzo wysoko ustawionym poziomie bezpieczeostwa, można spróbowad wyłączyd 

oprogramowanie antywirusowe na czas instalacji lub dodad plik instalatora do tzw. białej listy,  jeśli 

oprogramowanie posiada taką funkcję. 

 

 

http://support.microsoft.com/kb/841290
http://support.microsoft.com/kb/889768
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483
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Problem 2 

Instalator uruchamia się, ale instalacja nie przebiega do kooca pomyślnie 

Rozwiązanie:  

Zależnie od przyczyny problemu istnieje kilka możliwych rozwiązao problemu: 

 

2.1 Oprogramowanie ochrony Internetu (firewall) blokuje pobieranie plików. 

 

Jeśli wystąpi błąd podczas instalacji brakujących plików, przyczyną problemu może byd blokowanie 

dostępu do Internetu przez oprogramowanie firewall zainstalowane na komputerze lub urządzeniu 

udostępniającym połączenie z Internetem (routery). Należy się upewnid, czy takie oprogramowanie 

jest aktywne i jeśli tak, to zapewnid dostęp do Internetu instalatorowi aplikacji. 

Alternatywnie można samodzielnie pobrad wszystkie niezbędne biblioteki potrzebne do pracy 

aplikacji i zainstalowad je na komputerze. Wystarczające powinno byd zainstalowanie wszystkich 

aktualizacji systemu Windows oraz pobranie i zainstalowanie biblioteki Microsoft .NET Framework w 

wersji 4.0 lub późniejszej: 

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851 

 

2.2 Brak miejsca na dysku 

Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnid się, że na dysku docelowym jest wystarczająca ilośd 

miejsca, minimalnie kilkadziesiąt MB. Z chwilą pobrania materiałów użycie zasobów dysku wzrasta od 

kilku do nawet kilkunastu GB. 

 

 

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851

