
Do prawidłowego działania usługi WAPRO Online wymagane jest zainstalowanie poprawek w systemie operacyjnym. 
Poniżej zostały wymienione wszystkie wymagane poprawki podzielone na wersje systemów. 
 Poprawki można również pobrać z naszego serwera  http://wapro24.pl/plikownia/Komponenty/RDP/ 

 
 

Wymagane poprawki w systemie operacyjnym 
 
Windows 8, 8.1 
Nie ma potrzeby instalacji poprawek. 
 
Windows 7 
Wymagany jest SP1 do Windows 7 i poniższe poprawki. 

 
dla systemu x32 
 
KB2574819 
http://download.microsoft.com/download/A/D/4/AD4875AF-38B3-42C7-9915-16C7505C15DE/Windows6.1-KB2574819-v2-x86.msu 

KB2830477 
http://download.microsoft.com/download/2/B/2/2B280EDD-FDA9-4044-9FB4-A3BE7CBF9AB1/Windows6.1-KB2830477-x86.msu 

KB2847650 
http://download.microsoft.com/download/2/B/2/2B280EDD-FDA9-4044-9FB4-A3BE7CBF9AB1/Windows6.1-KB2857650-x86.msu 

KB2913751 - przed instalacją trzeba zrestartować system : 
http://download.microsoft.com/download/2/B/2/2B280EDD-FDA9-4044-9FB4-A3BE7CBF9AB1/Windows6.1-KB2913751-x86.msu 

KB2923545 
http://download.microsoft.com/download/C/6/2/C62C5E5F-90B4-4F03-AB7B-5EA94F17EA6D/Windows6.1-KB2923545-x86.msu 

 
dla systemu x64 
 
KB2574819 
http://download.microsoft.com/download/C/7/3/C73F9AF0-166A-4782-B692-9B91A2BE1571/Windows6.1-KB2574819-v2-x64.msu 

KB2830477 
http://download.microsoft.com/download/D/0/7/D07A8332-3B08-4919-9683-BFDD4D6F7BDC/Windows6.1-KB2830477-x64.msu 

KB2847650 
http://download.microsoft.com/download/D/0/7/D07A8332-3B08-4919-9683-BFDD4D6F7BDC/Windows6.1-KB2857650-x64.msu 

KB2913751 - przed instalacją trzeba zrestartować system: 
http://download.microsoft.com/download/D/0/7/D07A8332-3B08-4919-9683-BFDD4D6F7BDC/Windows6.1-KB2913751-x64.msu 

KB2923545 
http://download.microsoft.com/download/D/A/E/DAEC10E4-CF9A-4F62-9E87-B07BAA2DCEA9/Windows6.1-KB2923545-x64.msu 

 
Windows Vista 
Wymagany jest co najmniej SP1 i poniższe poprawki. 
 
dla systemu x32  
http://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=12767 

 
dla systemu x64 
http://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=20414 

 
Windows XP - klient RDP 
Wymagany jest SP3 i poniższe  poprawki. 
 
http://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=20609 
http://go.microsoft.com/?linkid=9758284 

W przypadku braku poprawek w Windows XP uruchomienie usługi Wapro Online będzie niemożliwe.  

 
Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa lub 64-bitowa wersja systemu operacyjnego Windows - 
http://support.microsoft.com/kb/827218/pl 

http://wapro24.pl/plikownia/Komponenty/RDP/
http://download.microsoft.com/download/A/D/4/AD4875AF-38B3-42C7-9915-16C7505C15DE/Windows6.1-KB2574819-v2-x86.msu
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http://download.microsoft.com/download/2/B/2/2B280EDD-FDA9-4044-9FB4-A3BE7CBF9AB1/Windows6.1-KB2857650-x86.msu
http://download.microsoft.com/download/2/B/2/2B280EDD-FDA9-4044-9FB4-A3BE7CBF9AB1/Windows6.1-KB2913751-x86.msu
http://download.microsoft.com/download/C/6/2/C62C5E5F-90B4-4F03-AB7B-5EA94F17EA6D/Windows6.1-KB2923545-x86.msu
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http://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=20609
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http://support.microsoft.com/kb/827218/pl


 

 
Sposób łączenia się do usługi Wapro Online  
 
Dla użytkowników systemów Windows 7 i Windows 8 udostępniliśmy nowy zalecany sposób 
łączenia się do usługi Wapro Online. 
 
•             Należy wejść do panelu sterowania. 
•             Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania-> Połączenia programów RemoteApp i pulpitu  
               ( w przypadku systemu Windows 7, otwieramy Panel sterowania i w polu wyszukaj -> wpisujemy „RemoteApp”) 
•             Kliknąć Uzyskaj dostęp do programów RemoteApp i Pulpitów (link z lewej strony). 
•             Wpisać adres: https://rdweb.wapro.pl/RDWeb/Feed/webfeed.aspx 
•             Wyskoczy okno logowania – wpisujemy swój login i hasło   

 

 
 
Po wykonaniu powyższej operacji, ikony aplikacji pojawią się na ekranie startowym lub menu start,  od tej chwili za pomocą 
ikonek można łączyć się do usługi Wapro Online . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rdweb.wapro.pl/RDWeb/Feed/webfeed.aspx


Przykładowy ekran startowy Windows 8:

 
Wycinek przykładowego ekranu startowego Windows 7:

 



 
 

Dla systemów Windows 7 i Windows 8 metodę łączenia za pomocą plików RDP traktujemy 
jako metodę awaryjną i wykorzystywaną w wyjątkowych sytuacjach !!!   
 
 
Użytkownicy starszych systemów nadal mogą korzystać z plików RDP,  nowe linki do 
plików RDP znajdują się poniżej. 
 
Linki do plików RDP: 
 
Program WF-Analizy 
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-analizy.rdp 
Program WF-Best 
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-best.rdp 
Program WF-Fakir 
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-fakir.rdp 
Program WF-Gang 
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-gang.rdp 
Program WF-Kaper 
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-kaper.rdp 
Program WF-Mag 
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-mag.rdp 
Program WF-Mobile 
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-mobilekz.rdp  
Pulpit  
•             http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/pulpit.rdp 

 
 
 
 
 
 
 

http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-analizy.rdp
http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-best.rdp
http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-fakir.rdp
http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-gang.rdp
http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-kaper.rdp
http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-mag.rdp
http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/wf-mobilekz.rdp
http://rdp.wapro-online.assecobs.pl/pulpit.rdp

