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Wstęp

Wstęp
Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki 

internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub 

serwisy www, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki.

Na rynku dostępnych jest wiele darmowych przeglądarek dostępnych na różne platformy systemowe.

Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się 

zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w polskim 

internecie.

źródło: ranking.gemius.com

W związku z dużą liczbą dostępnych na rynku przeglądarek oraz z faktem, iż każda z nich jest dostępna

w wielu wersjach firma  HEUTHES w celu ułatwienia pracy użytkownikom systemu ISOF wprowadziła system

rekomendacji  przeglądarek.  Aktualna  lista  wspieranych  przeglądarek  jest  dostępna  na  stronie

www.isof.pl/przegladarki.html oraz w linku znajdującym się pod polem logowania do systemu ISOF.

Przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: BIAŁĄ, SZARĄ i CZARNĄ. Lista biała obejmuje te wersje

przeglądarek,  które  pozwalają  na pracę  z  systemem ISOF  w pełnym zakresie.  Lista  szara  to  przeglądarki

pozwalające zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działanie we wszystkich modułach

ISOF. Lista czarna zawiera przeglądarki z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Do pracy z  systemem ISOF polecamy przeglądarki  z  listy  białej.  Lista  szara składa się z  reguły  z

przeglądarek, które są świeżo po premierze rynkowej lub z racji stażu rynkowego przestają być wspierane przez

swoich producentów i zostały zastąpione nowymi wersjami. HEUTHES dokłada wielu starań, by na liście białej

znajdowały się możliwie najnowsze wersje wspieranych przeglądarek.

W dalszej  części  dokumentu znajduje się opis konfiguracji  dla wszystkich przeglądarek wspieranych

przez firmę HEUTHES.
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Klasyfikacja przeglądarek na dzień 5.09.2022 r.

1. Klasyfikacja przeglądarek na dzień 5.09.2022 r.
1.1. Systemy operacyjne najbardziej popularne wśród użytkowników ISOF:

Windows 10/7/XP, Android, MacOS 13

Lista System operacyjny Przeglądarka

Biała

Windows 10/7

Microsoft Edge 105 (Chromium)

Chrome 105

Firefox 104

Android 6.0 – 10.0 Chrome Mobile 105

MacOS 13
Chrome 105

Firefox 104

Szara
Windows 10/7

Chrome 104

Firefox 103

Android 6.0 – 10.0 Chrome Mobile 104

Czarna
Windows 10/7

Chrome 103 i poprzednie

Firefox 101 i poprzednie

Internet Explorer 11 i poprzednie

Opera

Safari 

Windows XP SP3 Wszystkie przeglądarki

1.2. Systemy operacyjne mniej popularne wśród użytkowników ISOF:
Linux, Windows 8/Vista, iOS, Win Phone

Lista System operacyjny Przeglądarka

Biała
Linux 

(np. Ubuntu 16.04 LTS)

Chrome 105

Firefox 104

Szara

Linux  (np.  Ubuntu  16.04

LTS)

Chrome 104

Firefox 103

MacOS 13
Chrome 104

Firefox 103

Czarna

Linux 

(starszy niż wersja 3.10)

Chrome 103 i poprzednie

Firefox 102 i poprzednie

Opera

Safari

Windows 8/Vista

Chrome 103 i poprzednie

Firefox 102 i poprzednie

Internet Explorer 11 i poprzednie

Opera

Safari

Android 5.1.1 i poprzednie

Chrome Mobile 103 i poprzednie

Firefox Mobile

Opera Mobile

MacOS 10 i poprzednie Chrome 103 i poprzednie

Firefox 102 i poprzednie

Opera
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Klasyfikacja przeglądarek na dzień 5.09.2022 r.

Safari

iOS 10 i poprzednie

Chrome Mobile 103 i poprzednie

Opera Mobile

Safari Mobile

Windows Phone
Internet Explorer Mobile

Opera Mobile

Dane z dnia 05.09.2022 r.
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Ustawienia przeglądarek

2. Ustawienia przeglądarek

2.1. Ustawienia dla Chrome

2.1.1. Ustawienie blokad wyskakujących okien

W przypadku pracy na przeglądarce z włączoną opcją blokowania wyskakujących okienek, konieczne do 
poprawnej pracy jest dodanie wyjątku dla witryny systemu ISOF. W Ustawieniach przeglądarki Chrome 
wchodzimy w ustawienia Zaawansowane i znajdujemy sekcję Ustawienia witryn i wchodzimy w Pop-upy i 
przekierowania. W sekcji Zezwalaj klikamy Dodaj.

Następnie wpisujemy adres ssl.isof.pl i klikamy Dodaj.
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2.1.2. Tworzenie skrótu do uruchamiania systemu ISOF
W Chrome istnieje możliwość zapisania skrótu do aplikacji. Jest to funkcjonalność aktualnie dostępna tylko w tej

przeglądarce. Uruchomienie systemu ISOF w tym trybie upodabnia system do aplikacji lokalnej. 

Okno przeglądarki  jest  pozbawione wszelkich funkcji  i  menu dostępnych w tradycyjnym oknie przeglądarki.

Jedyną zawartością okna przeglądarki w tym trybie jest sam ISOF. Dzięki tej właściwości pracy w trybie aplikacji

zyskujemy dodatkowe miejsce na ekranie – istotne jest to zwłaszcza w trakcie pracy w ISOF-ie na niewielkich

urządzeniach mobilnych takich jak tablety, netbooki itp. 

Aby  uruchomić  w  ten  sposób  aplikację  ISOF,  należy  wybrać  opcję  Zainstaluj  aplikację  ISOF... (jak  na

poniższym obrazku).

ISOF uruchomiony w trybie aplikacji wygląda jak poniżej.
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W celu zapisania linku do aplikacji ISOF uruchamiamy system w tradycyjny sposób – podając jego link w polu
adresu  przeglądarki  Chrome.  Następnie  wchodzimy  w  menu przeglądarki  i  wybieramy  Więcej  Narzędzi >
Utwórz skrót.

Ważne jest zaznaczenia opcji Otwórz jako okno.

Po wykonaniu powyższych czynności na pulpicie pojawi się ikona systemu ISOF. Ikonę tę przeciągając jej ikonę

myszką, można przenieść na pasek zadań przeglądarki Chrome.

9



2.2. Ustawienia dla Mozilla Firefox

Konfiguracja przeglądarki Firefox sprowadza się do ustawienia czterech parametrów w opcjach przeglądarki, 

instalacji certyfikatu oraz ustawienia parametrów wydruków.

2.2.1. Opcje przeglądarki

W polu adresu przeglądarki Mozilla Firefox wpisujemy:about:config

Po tej operacji pojawi się ekran jak powyżej. Aby wejść do zaawansowanych opcji przeglądarki Firefox 

konieczne jest potwierdzenie w postaci kliknięcia w przycisk Akceptuję ryzyko, kontynuuj.

W polu filtr wyszukujemy poniższe parametry i następnie sprawdzamy i ewentualnie zmieniamy ich wartość na 

zgodną z poniższą tabelą. Lista poniższych parametrów jest zależna od posiadanej wersji przeglądarki. Jeśli 

danego parametru nie ma w Państwa wersji pomijamy ustawienie tej pozycji.

Lp Nazwa parametru Wymagana

wartość

1 dom.disable_window_open_feature.location FALSE

2 network.http.spdy.enabled TRUE
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2.2.2. Ustawienie blokad wyskakujących okien

W Opcjach  lub Preferencjach (zależy od wersji Firefoksa) przeglądarki Firefox w sekcji Prywatność i 
bezpieczeństwo przy włączonej blokadzie okienek wyskakujących wchodzimy w Wyjątki.

W polu Adres witryny wpisujemy https://ssl.isof.pl a następnie wykonujemy Zezwalaj i Zachowaj.
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2.2.3. Obsługa certyfikatu

W sytuacji, gdy w przeglądarce posiadamy tylko jeden certyfikat użytkownika warto włączyć automatyczne 

wybieranie certyfikatu.

Po zainstalowaniu certyfikatu osobistego konieczne jest włączenie automatycznego wybierania certyfikatu. 

Uruchamiamy Opcje lub Preferencje (zależy od wersji Firefoksa) z menu w przeglądarce, następnie 

Prywatność i bezpieczeństwo, znajdujemy sekcję Certyfikaty i zaznaczany wybierz certyfikat 

automatycznie.

Przeglądarka  Firefox  jako  jedyna  pozwala  na  wykonanie  kopii  pobranego  certyfikatu,  W  związku  z  tym

sugerujemy zawsze przeprowadzać proces uzyskiwania certyfikatu właśnie poprzez tę przeglądarkę, nawet gdy

docelowo mamy zamiar pracować w przeglądarce Microsoft Edge lub Chrome. 
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2.2.4. Konfiguracja wydruków

Z menu przeglądarki wchodzimy do opcji Drukuj i następnie Ustawienia strony. W zakładce Marginesy oraz 
nagłówek i stopka konieczne jest usunięcie wszelkich wpisów znajdujących się w polach nagłówka i stopki 
oraz ustawienie minimalnych dopuszczalnych przez przeglądarkę marginesów.

W systemach typu Linux dostępne jest inne okno konfiguracji niż w systemach Windows i większość ustawień

trzeba zmieniać poprzez ich ręczną edycję w  about:config.  Wyszukujemy parametry zawierające w nazwie

wyraz  print Jeśli ustawienia ogólne nie działają, to należy zmienić ich odpowiedniki również dla konkretnego

modelu drukarki.
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2.2.5. Tryb uruchamiania w nowej karcie

W celu wymuszenia otwierania nowych stron w kartach przeglądarki w miejsce nowych okien konieczne jest 

uruchomienie z menu przeglądarki Opcji lub Preferencji (zależy od wersji Firefoksa).

Następnie w sekcji Ogólne  zaznaczamy Otwieranie odnośników w kartach zamiast w nowych oknach.

2.2.6. Tworzenie skrótu do uruchamiania systemu ISOF

Na pulpicie systemu Windows klikamy prawym przyciskiem myszy i tworzymy nowy skrót.

Po tej operacji pojawi się dialog w którym podajemy adres systemu ISOF: 

https://ssl.isof.pl/firma  gdzie w miejsce firma podać należy nazwę naszej firmy na serwerze systemu ISOF).
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Wykonywanie kopii certyfikatu 

3. Wykonywanie kopii certyfikatu

Jedyną przeglądarką pozwalającą na wykonanie kompletnej i działającej kopii certyfikatu jest Firefox.

Funkcja  pozwalająca  zapisać  kopię  certyfikatu  jest  dostępna  z  menu  przeglądarki.  Następnie  wybieramy

Preferencje lub Opcje (zależy od wersji Firefoksa) i z lewego panelu Prywatność i bezpieczeństwo. 

Po przewinięciu listy, na dole znajduje się przycisk Wyświetl certyfikaty.

Wykonie kopii polega na wskazaniu właściwego certyfikatu na liście oraz kliknięciu w Kopia zapasowa. 

Przeglądarka przy zapisie kopii certyfikatu do pliku poprosi o ustalenie hasła zabezpieczającego kopię. Należy

ustawić hasło i zapisać plik.

Hasło to będzie potrzebne przy każdej próbie instalowania certyfikatu z zapisanej kopii. 

W przypadku zapomnienia hasła nie ma możliwości wczytania certyfikatu do przeglądarki. Konieczne jest wtedy

wykonie nowej kopii i ustalenie dla niej nowego hasła.
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Wykonywanie kopii certyfikatu 

Uzyskana  kopia  może  być  wczytana  także  do  innej  niż  Firefox  przeglądarki.

W przypadku systemów Windows po wgraniu certyfikatu do Internet Explorer 11 będzie on także dostępny dla

przeglądarki Chrome, gdyż korzysta ona z magazynu certyfikatów IE.

Importuj służy do pobierania certyfikatu z pliku.
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Testowanie wydajności

4. Testowanie wydajności
System ISOF posiada wbudowane funkcje służące do testowania środowiska, w którym pracuje aplikacja.

Testy można uruchomić z menu systemu ISOF: 10. Pomoc i następnie 3. O wydajności.

Do dyspozycji są następujące testy: 

1. Połączenia TCP/IP (test serwera www)

2. Połączenia HDB (test serwera www + test reakcji serwera HDB)

3. Przeglądarki (test szybkości wykonywanie JavaScript – mocno zależny od konfiguracji lokalnej)

4. Test stabilności (czas pobierania referencyjnej paczki danych z serwera www)

Poniżej znajduje się zestawienie z wykonanych testów na trzech przewidzianych do pracy z systemem ISOF

przeglądarkach. Wyższa wartość indeksu informuje o szybszej pracy przeglądarki w każdym teście.

Testy wykonane zostały na komputerze o następujących parametrach (Pomoc > O programie):

Uzyskane wyniki (Chrome na systemie Linux):
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