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Konfigurace MS EDGE pro spouštění aplikace Argis v IE módu 

(pro uživatele bez administrátorských práv a znalostí) 
 

Poznámka 1: 

Vzhledem k možnosti výskytu anglické verze Windows jsou v závorce uváděny také anglické termíny 
pro volby v menu, případně další terminologie. 

Poznámka 2: 

Výše popsané nastavení je platné 30 dní a poté je třeba postup opakovat. Je proto vhodné podle 
možnosti kontaktovat administrátora vašeho počítače, případně vaší organizace, aby provedl nastavení 
v rámci centrální nebo lokální správy vašeho počítače. Administrátora je potřeba kontaktovat také 
v případě, že v níže uvedených postupech některé tlačítko chybí nebo je neaktivní. 

Základní předpoklady: 
1. Mít webovou aplikaci (Argis) v Důvěryhodných webech (Trusted Sites).  
2. Mít nastavený MS EDGE jako výchozí prohlížeč. 
3. Zajistit automatické spouštění aplikace Argis v prohlížeči MS EDGE v módu Internet Explorer. 

 
1. Přidání Argisu mezi Důvěryhodné weby  

- V lupičce v levé dolní části lišty vyhledat Ovládací panely (Control Panel),  

 
 

- v nich vybrat položku Síť a Internet (Network and Internet), nebo pokračovat přímo 
následujícím krokem, 
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- vybrat položku Možnosti Internetu (Internet Options), 

 
- na záložce Zabezpečení (Security) vybrat Důvěryhodné weby (Trusted Sites),  
- stisknout tlačítko Weby (Sites), podrobnosti obrázek na straně 3, 

 
- a do okna napsat potřebné URL adresy ostrého a cvičného prostředí Argisu, postupně přidat 

stisknutím tlačítka Přidat (Add). Podrobnosti obrázek na straně 3, 
Pro aktuální umístění aplikací je třeba přidat následující URL: 

- https://www.argis-i.sshr.cz  
- https://argis-c.sshr.cz 

 
Pro české Windows je výsledkem toto nastavení – viz následující obrázek. 
 
Poznámka 3: 
V seznamu Důvěryhodné weby (Trusted Sites) mohou být další adresy, tak jako je vidět na obrázcích, 
tyto tam samozřejmě ponecháme. Nově přidané weby Argisu budou zařazeny mezi ně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.argis-i.sshr.cz/
https://argis-c.sshr.cz/
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2. Nastavení MS EDGE jako výchozí prohlížeč 
 

     Pro individuální počítač lze nastavit přímo v prohlížeči MS EDGE: 

- Vpravo v horní liště spuštěného prohlížeče MS EDGE stisknout … (tři tečky). 
- Zvolit Nastavení (Settings). 
- Vybrat položku Výchozí prohlížeč (Default Browser). 

 

 
 

- Stisknout tlačítko Nastavit jako výchozí (Make default).   

 

Poznámka 4: 

Je pravděpodobné, že již budete mít MS EDGE nastaven jako výchozí prohlížeč, potom tento postup   
slouží pouze pro kontrolu nastavení.  

 

3. Nastavení automatického spouštění webů ARGIS v prohlížeči MS EDGE v módu 
Internet Explorer  
 

Pro individuální počítač může nastavit běžný uživatel přímo v prohlížeči MS EDGE s omezením platnosti 
nastavení na 30 dní – viz poznámka 2. 

Postup nastavení: 

- Vpravo v horní liště spuštěného prohlížeče MS EDGE stisknout … (tři tečky). 
- Zvolit Nastavení (Settings). 
- Vybrat položku Výchozí prohlížeč (Default Browser). 
- V oblasti Kompatibilita s prohlížečem Internet Explorer (Internet Explorer 

Compatibility) nastavit první dvě volby v rozbalovacích menu podle obrázku: 
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- Stisknout tlačítko Restartovat. 
- V položce Stránky režimu Internet Explorer (Internet Explorer mode pages) použitím 

tlačítka Přidat (Add) vyplnit adresy webových aplikací Argisu. 
https://www.argis-i.sshr.cz 
https://argis-c.sshr.cz 
 

Výsledné nastavení celého menu Nastavení (Settings) -- >Výchozí prohlížeč (Default Browser)  bude 
podle následujícího obrázku: 

 

https://www.argis-i.sshr.cz/
https://argis-c.sshr.cz/
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