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UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYKI 

Instrukcja instalacji oprogramowania „ESET Endpoint 
Antivirus” Client EDU - wersja dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 

1. Przed przystaniem do instalacji nowej wersji oprogramowania NOD32 zaleca się 

odinstalowanie poprzedniej z komputera. Dezinstalację oprogramowania przeprowadza się 

z poziomu Panelu Sterowania, programu „Programy i funkcje” (Windows Vista, Win7) lub 

„Dodaj lub usuń programy” (Windows98, Me, 2000, XP). Hasło potrzebne do dezinstalacji 

starej wersji oprogramowania NOD32: kkma4em84s 

 

2. Po włożeniu nośnika do czytnika CD/DVD powinien ukazać się ekran startowy – Rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Ekran startowy 

 

3. Jeśli w komputerze opcja autostartu została wyłączona należy ręcznie uruchomić plik 

index.html znajdujący się na płycie CD - Rysunek 2. Uruchomienie pliku index.html wywoła 

ekran startowy Rysunek 1. 

 

Rysunek 2. Plik index.html 
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Na nośniku zostały umieszczone 2 wersje oprogramowania: dla systemów 32 i 64 bitowych. W 

większości oprogramowanie Windows XP zakupione dla Uniwersytetu Przyrodniczego występuje w 

wersji 32 bitowej. Systemy operacyjne typu Vista oraz Win7 występują w wersji 32 i 64 bitowej. 

Należy zaznaczyć, że oprogramowanie NOD32 w wersji 64 bitowej nie zainstaluje się na 32 bitowym 

systemie operacyjnym i odwrotnie (wystąpią błędy instalacji –  

4. Rysunek 3). 

 

Rysunek 3. Błąd instalatora spowodowany nieodpowiednią wersją systemu operacyjnego 

 Wersję systemu operacyjnego można sprawdzić poprzez jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze 

przycisków „WINDOWS”   oraz „PAUSE/BREAK”  Poprawnie wykonana 

czynność uaktywnia okno „System”, z którego można będzie odczytać wersję posiadanego systemu 

operacyjnego - Rysunek 4.  

 

 

Rysunek 4. Okno System 

5. Po wybraniu właściwej wersji oprogramowania uruchamiamy plik setup.msi poprzez 

potwierdzenie przyciskiem Uruchom – Rysunek 5. Uwaga! Jeśli zostanie wybrana opcja 

„Zapisz” a następnie jego instalacja zostanie uruchomiona z zapisanego wcześniej pliku, 

wówczas oprogramowanie antywirusowe nie zostanie poprawnie zainstalowane a komputer 

pozostanie pozbawiony ochrony antywirusowej. 
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Rysunek 5. Uruchomienie z poziomu przeglądarki internetowej pliku setup.msi 

6. Po wybraniu opcji uruchom należy postępować zgodnie z dalszymi zalecaniami zawartymi na 

Rysunkach 6 -12. 

 

 

Rysunek 6. Początek instalacji - należy wcisnąć przycisk DALEJ  

 

Rysunek 7. Aby kontynuować instalację należy zaakceptować umowę licencyjna oprogramowania 
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Rysunek 8. Należy wybrać instalację Typową 

 

Rysunek 9. Nie należy uzupełniać nazwy ani hasła użytkownika. Należy aktywować funkcję „Wprowadź późnej nazwę 
użytkownika i hasło” 
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Rysunek 10. Opcje predefiniowane – nie należy ich zmieniać  

 

 

Rysunek 11. Celem najlepszej ochrony stacji należy wybrać opcje „Włącz wykrywanie potencjalnie niepożądanych 
aplikacji” 
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Rysunek 12. Po spełnieniu wszystkich warunków program jest gotowy do instalacji (Instaluj). Po zainstalowaniu 
oprogramowania może być wymagany restart komputera. 

7. Uwaga. Licencja nie wymaga podania nazwy użytkownika ani hasła. Poprawnie 

zainstalowana aplikacja komunikuje się z serwerem licencjonowania, z którego również 

pobierane są aktualizacje definicji antywirusowych. Antywirus NOD 32 został 

sparametryzowany zgodnie z zalecaniami producenta. Nie zaleca się ingerencji w ustawienia 

zaawansowane (wyjątkiem jest reinstlacja / dezinstalacja pakietu antywirusowego, która 

wymaga podania hasła). Zaawansowane ustawienia programu SET Endpoint 

Antivirus zostały zabezpieczone hasłem skkm83ma4e   


