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Dostęp z zewnątrz do sieci wewnętrznej Instytutu umożliwia praca zdalną, np. z domu. 

Dostęp zewnętrzny jest realizowany poprzez oprogramowanie GlobalProtect (GP) dla Windows i MacOS. 
Cały ruch z i do komputera zewnętrznego przechodzi przez nasz firewall, więc jest odpowiednio 
chroniony, filtrowany i sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa. Adres IP podłączonego w ten sposób 
komputera pochodzi z puli adresów IChF, więc zapewnia bezproblemowy dostęp do zdalnego pulpitu, 
baz literaturowych, wszystkich usług wewnętrznych, dysków sieciowych, Origina etc. Komputer 
zewnętrzny działa tak, jakby był fizycznie podłączony do wewnętrznej sieci instytutu. Takie rozwiązanie 
jest szczególnie pożądane dla osób korzystających z niesprawdzonych bądź niezabezpieczonych sieci 
(lotniska, restauracje, hotele, hotspoty, etc.), ponieważ przy takim połączeniu nikt nie jest w stanie 
"podsłuchać" naszej komunikacji i np. wykraść hasła.  

Poniżej znajdują się instrukcje: uruchomienia usługi GP (instrukcja_gp) jak i wgrania do systemu 
odpowiedniego certyfikatu (instrukcja_win oraz opcjonalna instrukcja_ff dla użytkowników przeglądarki 
Firefox), umożliwiającego prawidłową jej pracę.  
Instrukcje jak i sam certyfikat są udostępnione pod linkiem: 
https://mail.ichf.edu.pl:8443/home/rchabrowski@ichf.edu.pl/Briefcase/Certyfikat   

Jeśli zamiast plików ujrzą Państwo informację, że wymagane jest podanie poświadczeń, proszę 
zalogować się do swojej poczty poprzez https://mail.ichf.edu.pl i otworzyć linka z klienta WWW.  
W sytuacji, gdy pojawi się informacja o potencjalnych niebezpieczeństwie po kliknięciu w link, proszę 
wyrazić zgodę na przejście na stronę.  

Kolejność działania: 
1. Pobieramy certyfikat z linka podanego powyżej. W tym celu klikamy prawym przyciskiem na pliku

z certyfikatem i wybieramy z menu „Zapisz element docelowy jako”. Pozostałe pliki otwieramy
po dwukrotnym kliknięciu w nie.

2. Instalujemy certyfikat w systemie wykonując kolejne kroki z instrukcji instrukcja_win.pdf. W
przypadku wystąpienia ostrzeżenia o zabezpieczeniach wyrażamy zgodę na instalację certyfikatu.

3. Jeśli używamy przeglądarki Firefox, instalujemy certyfikat w przeglądarce według instrukcji
instrukcja_ff.pdf. W innym przypadku ten punkt pomijamy.

4. W celu sprawdzenia poprawności instalacji certyfikatów wchodzimy na stronę gp.ichf.edu.pl.
Strona powinna się wyświetlić poprawnie bez informacji, że jest uważana za niebezpieczną. Na
tej stronie podajemy swoje poświadczenia do poczty IChF.

5. Postępujemy według instrukcji instrukcja_gp.pdf
6. Korzystamy z połączenia z siecią Instytutu.
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