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Vážení zákazníci e-spis,
rádi bychom vás informovali o možných problémech souvisejících s aktualizací JAVA, které mohou
mít dopad na provoz e-spis.
V poslední době jste jistě zaznamenali zpřísnění politiky JAVY. V průběhu měsíce došlo k uvolnění
několika aktualizací JAVA, které významně mění chování této komponenty a bohužel negativně
ovlivňují funkčnost e-spis.
Dosud jsme zaznamenali tyto problémy:
1. V případě využívání JAVA 7 update 40 a vyšší na klientských stanicích je uživatel
opakovaně vyzýván k potvrzení bezpečnostní hlášky.
V tomto případě je zapotřebí při každém načítání webových aplikací obsahujících prvky JAVA
provést potvrzení dle návodu na tomto obrázku. Zvolte možnost. „I accept the risk and want to
run this application.“ Bohužel toto upozornění je nutné odklikávat/potvrzovat při každém načtení
appletu. JAVA nově od této verze neumožňuje důvěřovat apletu trvale.

2. Vynucování update JAVY na aktuální verzi.
Toto chování se projevuje v závislosti na nastavení vnitřní bezpečnostní či doménové politiky vůči
uživatelům. V některých případech je na klientských stanicích zobrazována výzva k updatu JAVY.

V tomto případě, pokud z jiných důvodů (např. vynucení update v souvislosti s užitím jiné aplikace),
nepožadujete update na vyšší verzi, zvolte možnosti „LATER“ a „Do not ask again until the next
update is avalable“. Tedy do dalšího updatu JAVY budete pracovat bez omezení.
Postupujte dle návodu na těchto obrázcích.

Více informací o verzích JAVA naleznete na těchto webových stránkách:
http://www.java.com/en/download/faq/expire_date.xml
Závěrem:
Toto chování je dáno vnitřním nastavení JAVY a aplikace e-spis toto nedokáže v této chvíli ovlivnit.
Výše uvedená doporučení představují dočasné řešení. Intenzivně analyzujeme možnosti změn
v oblasti důvěryhodnosti appletů používaných v aplikaci e-spis, abychom nebyli touto politikou
omezování. O výsledku Vás budeme informovat prostřednictvím infomailu a supportních stránek.
V případě dotazů jsou Vám k dispozici pracovníci aplikační podpory e-spis - telefon 222 272 222
(provolba 4). Písemné dotazy je možné zasílat na adresu espis.info@i.cz.
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