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1 Uruchomienie terminala WWW aplikacji Asix.Evo w przeglądarce EDGE 
 
Uruchomienie terminala WWW aplikacji Asix.Evo w przeglądarce Microsoft EGDE możliwe 

jest na komputerach wykorzystujących przeglądarkę EDGE, pracującą w trybie IE Mode. 
 

Uruchomienie aplikacji pracującej w trybie IE Mode wymaga: 
- skonfigurowania przeglądarki EDGE 
- dodania adresu serwera aplikacji Asix.Evo do zaufanych witryn  
- uruchomienia aplikacji w trybie zgodności z programem Internet Explorer  

  
Tryb IE Mode dostępy jest w przeglądarce EDGE wykorzystującej zintegrowany silnik 

Chromium. Wersję EDGE można sprawdzić w ustawianiach przeglądarki, jednak w praktyce 
obecnie wszystkie nowe wersje programu spełniają to wymaganie. 

 

 
 
Dodatkowe informacje na temat wymagań systemowych, które są niezbędne w celu uruchomienia 
przeglądarki EDGE opartej na Chromium, dostępne są na stronie: 
https://docs.microsoft.com/en-us/DeployEdge/edge-ie-mode#prerequisites 
 

 
 
 

https://docs.microsoft.com/en-us/DeployEdge/edge-ie-mode#prerequisites
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Przeglądarka EDGE uruchomiona w trybie IE Mode będzie posiadała ikonę programu 
Internet Explorer obok adresu strony (zielona szczałka). 

 

 
 

Jeżeli skonfigurowana przeglądarka nie będzie ustawiona do automatycznego przełączania 
w tryb IE Mode, wtedy przy każdym uruchomieniu aplikacji użytkownik będzie musiał 
potwierdzać uruchomienie aplikacji w trybie zgodności z programem Internet Explorer. 
 

 
 

 
Tryb IE Mode zalecany będzie dla aplikacji WWW Asix.Evo wykonanych w technologii 

XBAP oraz klasycznej wersji aplikacji AsTrend WWW. 
Pozostałe aplikacje systemu Asix jak np.: AsixMobile, AsTrendEvo nie powinny być 

uruchamiane w trybie IE Mode. 
 
 
Uwaga: 

Na komputerze, na którym chcemy korzystać z programu EDGE uruchomionym z 
trybie IE Mode, musi być zainstalowany program Internet Explorer.  
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2 Konfiguracja trybu IE Mode na komputerze poza domeną Windows  
 

Konfiguracja trybu IE Mode przeglądarki EDGE na komputerach pracujących poza domeną 
może być ustawiona z wykorzystaniem Group Policy (opisane w dalszej części dokumentu) lub 
w sposób uproszczony na 30 dni. 
 

Uproszczona konfiguracja przeglądarki do użycia trybu IE Mode wymaga wykonania kliku 
prostych czynności. 
 
Uruchomić program EDGE, następnie z menu [Ustawienia] wybrać [Przeglądarka domyślna] . 
(adres: edge://settings/defaultBrowser) 
 
W sekcji [Strony trybu programu Internet Explorer] należy dodać adres strony,  
która ma być uruchamiana w trybie IE. 
 
Działanie tego ustawienie zostało ograniczone przez firmę Microsoft zgodnie z opisem: 
„Te strony będą otwierać się w trybie programu Internet Explorer przez 30 dni od daty dodania strony. Masz 5 stron(y), 
które zostaną automatycznie otwarte w trybie programu Internet Explorer..” 
 
Adres: edge://settings/defaultBrowser 
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Do poprawnego uruchomienia aplikacji Asix.Evo WWW konieczne będzie jeszcze dodanie 

adresu serwera aplikacji WWW do zaufanych witryn program Internet Explorer.  
Czynność tę możemy wykonać za pomocą programu BrowserConfigurator.exe, który musimy 

zapisać na dysk i dopiero wtedy uruchomić. 
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3 Konfiguracja trybu Tryb IE Mode z wykorzystaniem Group Policy 
Konfiguracja trybu IE Mode z wykorzystaniem Group Policy może zostać przygotowana 

zarówno na lokalnym komputerze, jak też w środowisku domenowym. 
 
Konfiguracja tego typu nie posiada ograniczeń czasowych ani ilościowych, tak jak to jest 
w przypadku konfiguracji opisanej w pierwszym rozdziale niniejszego dokumentu. 
 
W celu przeprowadzenia konfiguracji Policy dla przeglądarki EDGE konieczne jest pobranie 
odpowiednich szablonów, które należy zaktualizować na docelowym komputerze. 
 
Pobranie szablonów  
 
Na stronie udostępniającej najnowszą wersję przeglądarki EDGE dostępne są szablony ustawień 
polisy:  
 
https://www.microsoft.com/en-us/edge/business/download 
 

 
 

https://www.microsoft.com/en-us/edge/business/download
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Po wybraniu wersji programu EDGE zostanie uaktywiony odpowiedni link do pobrania 
szablonów. 

 
 
Przed pobraniem szablonów wymagane jest potwierdzenie warunków licencji. 

 
 
Pobrane ze strony szablony należy wgrać do odpowiednich folderów komputera, na którym 
definiujemy uprawnienia trybu IE Mode. 
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Do folder [c:\Windows\PolicyDefinitions\] skopiować pliki: 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\msedge.admx] 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\msedgeupdate.admx] 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\msedgewebview2.admx] 
 
W zależności od wersji językowej systemu Windows dodatkowo uzupełniamy foldery np.: 
 
Do [c:\Windows\PolicyDefinitions\pl-PL\] plik 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\pl-PL\msedge.adml] 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\pl-PL\msedgeupdate.admx] 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\pl-PL\msedgewebview2.admx] 
 
Do [c:\Windows\PolicyDefinitions\en-US\] plik 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\en-US\msedge.adml] 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\en-US\msedgeupdate.admx] 
[MicrosoftEdgePolicyTemplates.zip\windows\admx\en-US\msedgewebview2.admx] 
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Konfiguracja uprawnień 
 
Za pomocą programu do edycji zasad grup: 
gpedit.msc 

 
 
Wybieramy  
[Konfiguracja komputera]\[Szablony administracyjne]\[Microsoft Edge] 
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Ustawiamy: 
[Konfiguruj integracje z przeglądarką Internet Explorer] 

 

 
 
W wersji angielskiej ustawiamy: 
[Computer Configuration]\[Administrative Templates]\[Microsoft Edge] 
Configure Internet Explorer integration = Internet Explorer mode 
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W kolejnym kroku konfigurujemy listę stron, która ma być uruchamiana w trybie zgodności.  
Lista konfiguracji stron powinna znaleźć się w przygotowanym przez nas pliku XML. 
 
[Konfiguruj listę witryn w trybie przedsiębiorstwa] 

 
 
W wersji angielskiej ustawiamy: 
[Computer Configuration]\[Administrative Templates]\[Configure the Enterprise Mode Site List] 
Configure the Enterprise Mode Site List = Enabled 
 
Należy wskazać lokalizację pliku, w którym zdefiniowany został sposób obsługi wybranych 
adresów stron internetowych.  
 
Przykładowe wartości: 
https://10.10.104.12/sites.xml - dostęp do udostępnionego zasoby na serwerze www 
file:///c:/AsixApp/Cfg/sites.xml - dostęp do lokalnego pliku, metoda ta nie jest zalecana ze 
względów bezpieczeństwa 
 
 

https://10.10.104.12/sites.xml
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Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego XML, sites.xml : 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<site-list version="36"> 
  <site url="www.asix.com.pl"> 
    <open-in allow-redirect="true">MSEdge</open-in> 
  </site> 
  <site url=" 127.0.0.1\EvoNet"> 
    <open-in allow-redirect="true">IE11</open-in> 
  </site> 
  <site url="127.0.0.1\AsTrend"> 
    <open-in allow-redirect="true">IE11</open-in> 
  </site> 
  <site url="127.0.0.1\Mobile"> 
    <open-in allow-redirect="true">MSEdge</open-in> 
  </site> 
</site-list> 

W podanym przykładzie strony o adresach: 
127.0.0.1\EvoNet 
127.0.0.1\AsTrend 
uruchamiana będą w trybie Internet Explorera. 
 
 
Poprawność przygotowanej konfiguracji możemy sprawdzić na stronie: 
 
edge://compat/enterprise 
 

 
 
 

http://www.asix.com.pl/
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Strona uruchomiona w trybie zgodności z programem Internet Explorerem będzie oznaczona 
dodatkową ikoną: 

 

4 Dodawanie stron do zaufanych z wykorzystaniem Group Policy 
 
[Szablony administracyjne]\[Składniki systemu Windows]\[Internet Explorer] 
\[Internetowy panel sterowania] 
[Wyłącz stronę Zabezpieczenia] 
 

 
 
[Szablony administracyjne]\[Składniki systemu Windows]\[Internet Explorer]\[Internetowy panel 
sterowania]\[Strony zabezpieczeń] 
[Lista przypisanych witryn do stref] 
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5 Konfiguracja przeglądarki EDGE – Prezentacja firmy Microsoft 
 
https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/pl-pl/mb05?form=MT004S&slide=ie-mode 
 
Aktywacja trybu zgodności: edge://settings/defaultbrowser 
Dodawanie przycisku do paska narzędzi: edge://settings/appearance 
 
 
 

https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/pl-pl/mb05?form=MT004S&slide=ie-mode
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