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1 Błąd uruchomienia aplikacji WWW Asix.Evo, przeglądarka proponuje zapisanie pliku *.xbap 
 

Próba uruchomienia przeglądarkowej wersji aplikacji Asix.Evo kończy się błędem: 
 

  
 
Rozwiązanie problemu: 
Problem może być spowodowany niewłaściwą konfiguracją oprogramowania klienta aplikacji 
Asix.Evo. Zalecane jest sprawdzenie i w razie potrzeby wykonanie poniższych czynności: 
 

a. zainstalować wymagane, brakujące, komponenty .NET Framework, zgodnie z wymaganiami 
używanego pakietu Asix 

b. uruchomić program BrowserConfigurator.exe (ustawienia dla strony serwera aplikacji) 
 

 
 

c. uruchomić aplikację Asix.Evo za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer lub innej przeglądarki 
wykorzystującej komponent IE Tab 
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d. sprawdzić, czy adres serwera aplikacji www znajduje się w strefie Zaufanych witryn przeglądarki 
Internet Explorer, jeżeli nie, należy adres serwera aplikacji www dodać do wspomnianej strefy 
 
 

 
 

Uwaga. W środowisku domenowym, konfiguracja stref zaufania stron internetowych, może wymagać 
wprowadzenia odpowiednich ustawień przez Administratora domeny. W takim wypadku lokalna 
konfiguracja przeglądarki może nic nie zmieniać. 
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2 Błąd instalacji webowej aplikacji Asix.Evo technologii XBAP 
 
W przypadku wystąpienia błędów podczas instalacji klienta przeglądarkowej wersji aplikacji Asix.Evo, 
opublikowanej w technologii XBAP, wskazane może być usunięcie zawartości katalogu 
c:\Users\<UżytkownikSystemuWindows>\AppData\Local\Apps\2.0\ 
Katalog ten znajduje się na komputerze klienta aplikacji Asix.Evo. 
 
Działanie tego typu może być pomocne w sytuacji, gdy: 
- na komputerze klienta aplikacji www wystąpi błąd informujący o nieznanym certyfikacie […] 
uruchamianej aplikacji 
- jeżeli pojawia się komunikat informujący o niewłaściwej wersji manifestu […] 
 
Opis błędu może znajdować się w dzienniku błędów przeglądarki Internet Explorer. 

 

 
 



Pomoc techniczna Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy 

 

  www.asix.com.pl  Strona 7 z 18 

 

3 Brak danych na terminalu WWW, baza definicji zmiennych w formacie SQL 

 
Opublikowana aplikacja WWW wykorzystuje bazę definicji zmiennych w formacie SQL,  
natomiast na terminalach www nie ma wyświetlonych wartości zmiennych. 
 
Sytuacja taka może mieć miejsce na komputerach, na których brakuje drajwerów do obsługi baz 
danych SQL - Microsoft OLE DB Driver. Dodatkowo w LOG-u aplikacji terminala WWW pojawia się 
komunikat: Error   AsixEvo    Nie można załadować bazy definicji zmiennych AsixVarbase. 
 
Przykład pliku LOG-u:  
c:\Users\<NAZWA_UZYTKOWNIKA>\AppData\Local\Askom\Ascent\<NAZWA_APLIKACJI>_Work\Logs\AsixEvo.20211
104_001.log 
2021-11-04 15:14:04.640 Info    AsixEvo    Wczytywanie zmiennych... 
2021-11-04 15:14:04.640 Error   AsixEvo    Nie można załadować bazy definicji zmiennych AsixVarbase. 
2021-11-04 15:14:04.640 Info    DataCenter Inicjalizacja zmiennych ... 
 
Rozwiązanie problemu: 
W celu wyeliminowania tego błędu konieczne jest zainstalowanie Microsoft OLE DB Driver for 
SQL Server. 
 
Wersja 18.6 tego drajwera dostępna jest na stronie: 
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-
server?view=sql-server-ver15 
 
Wykorzystanie SQL-owej bazy definicji zmiennych może wymagać także zapewnienia z terminala 
WWW dostępu do serwera MS SQL. Może to się wiązać z koniecznością otwarcia na serwerze 
MS SQL dodatkowych portów. Najczęściej będzie to port 1433. 
 
 
 
 
 

4 Błąd składników WPF podczas próby uruchomienia aplikacji Asix.Evo  
 

Podczas próby uruchomienia przeglądarkowej aplikacji Asix.Evo wykonanej w technologii XBAP pojawi 
się komunikat błędu zawierający: 
 
[…] A website wants to open web content using this program on your computer [...] 
[…] Windows Presentation Foundation Host […]. 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15
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Rozwiązanie problemu: 
• nacisnąć przycisk Allow  
• na komputerze klienta aplikacji Asix.Evo, uruchomić program BrowserConfigurator  

(dla strony serwera aplikacji Asix.Evo) 
 

Do prawidłowego uruchomienia programu potrzebne będą uprawnienia administratora. 
Po wykonaniu programu konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki Internet Explorer.   
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5 Błąd uruchomienia aplikacji WWW Asix.Evo - PresentationHost.exe 
 
 
Podczas próby uruchomienia aplikacji Asix.Evo, wyświetlany jest komunikat zawierający: 
[…]An error occured in the application you were using[…] 
[…]This application type has been disabled.[…] 
[…]PresentationHost.exe[…] 
 

 
 
Rozwiązanie problemu: 
• na komputerze Klienta aplikacji Asix.Evo, uruchomić program BrowserConfigurator (dla strony 

serwera aplikacji) 
 

Do prawidłowego uruchomienia programu potrzebne będą uprawnienia administratora. 
Po wykonaniu programu konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki Internet Explorer.  



Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 

 

Strona 10 z 18   www.asix.com.pl 

 

6 Terminal aplikacji Asix.Evo nie może połączyć się ze źródłem danych 
 
 

Terminal aplikacji Asix.Evo nie może połączyć się ze źródłem danych oraz w logu aplikacji Asix.Evo 
pojawia się komunikat o treści: 

 
[…]brak nasłuchującego punktu końcowego, który mógłby odebrać komunikat. Jest to często 
spowodowane niepoprawnym adresem lub akcją protokołu SOAP. Sprawdź właściwość InnerException 
(jeśli jest obecna), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji[…] 

 
W celu rozwiązania tego problemu konieczne może być wykonanie na serwerze aplikacji Asix.Evo 
poniższych czynności: 
Z menu [Ustawienia globalne] \ [Komunikacja] wybrać opcję Konfiguracja serwera Asix.Evo. 
 

 
 
Następnie należy zresetować usługę: 
NetTcpPortSharing - Usługa udostępniania portów Net.Tcp 
aplikację lub zresetować komputer. 
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7 Aplikacja WWW nie pokazuje danych 
 
Opublikowana na www aplikacja Asix.Evo uruchamia się prawidłowo, jednak nie wyświetla danych. 
 
Rozwiązanie problemu: 
 
• Sprawdzić, czy kanały danych bieżących oraz archiwa są skonfigurowane jako sieciowe ze 

wskazaniem stanowiska, z którego mają być pobierane dane.  
Sprawdzić czy adres źródła danych kanału lub archiwa sieciowego jest dostępny dla komputera 
terminala www. 

 

 
 

 
 
• Skonfigurować wykorzystywane porty. 

 
W [Ustawieniech globanych] aplikacji Asix.Evo serwera danych należy uruchomić program 
Konfigurator komunikacji Windows. 
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W zależności od wykorzystywanych mechanizmów komunikacji należy uruchomić funkcje: 
Konfiguruj TCP 
Konfiguruj HTTP(S) 
 
Czynności te należy wykonać ze wskazanym użytkownikiem (np. Administrator), na którego koncie 
będzie pracowała aplikacja serwera danych.  
W przypadku serwera danych pracującego jako usługa, konfigurację należy wykonać dla 
użytkownika NetworkService. 
 

 
 

• Skonfigurować zaporę Windows lub zaporę zarzadzaną przez oprogramowanie antywirusowe 
 
LISTA DOMYŚLNYCH PORTÓW SYSTEMU ASIX: 
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TCP  = 47868      - konfiguracja portu dostępna jest w aplikacji Asix.Evo, 
 menu: [Ustawienia globalne] \ [Komunikacja] 
TCP = 80  (dawniej 8080 ) - konfiguracja portu dostępna jest w aplikacji Asix.Evo,  
menu: [Ustawienia globalne] \ [Komunikacja] 
 
Wykorzystanie funkcjonalności Asix Mobile lub komunikacji REST wymaga: 
TCP = 80 – dla komunikacji http, 
TCP = 443 – dla komunikacji https 
- konfiguracja portu dostępna jest w aplikacji Asix.Evo,  
menu: [Ustawienia stanowiska] \ [Asix Mobile i REST] 
 
Wykorzystanie komunikacji AsLink (dotyczy serwera danych lub aplikacji klasycznej) 
TCP = 139 
Dodatkowo mogą to być porty : 
TCP: 137, 445, 
UDP: 137, 138, 445 
Wykorzystanie modułu AsTrend www: 
TCP = 6000 
- konfiguracja portu dostępna jest w aplikacji Architekt,  
menu:  [Aplikacja] \ [Konfiguruj aplikacje internetowe] \ [AsTrend] \ [Konfiguracja] 
 
MS SQL: 
Wykorzystanie funkcjonalności opartych o mechanizmy serwera Microsoft SQL,  
może wymagać dodania portów opisanych w dokumentacji Microsoft, jednak najczęściej będzie 
potrzbna obsługa portu TCP = 1433  
 
Standardowo: 
135 – SQL Transact Debugger/RPC 
1433 – SQL Server Default Instance 
1434 – SQL Server Admin Connection 
2382 – SQL Server Browser 
2383 – SQL Analysis Services 
4022 – SQL Service Broker 
 

• Po wykonaniu wszystkich czynności konfiguracyjnych może być wymagane wykonanie restartu 
aplikacji lub restartu komputera. 

 



Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 

 

Strona 14 z 18   www.asix.com.pl 

 

8 Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer 
 

Serwerowe systemy operacyjne wykorzystywane w roli klienta aplikacji www Asix.Evo, mogą wymagać 
oprócz standardowej konfiguracji za pomocą programu BrowserConfigurator.exe, wyłączenia obsługi 
Konfiguracji zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer. 
 

 
 

Wyłączenie opcji Konfiguracji zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer 
dla użytkowników należących do standardowych grup: Administratorzy i Użytkownicy. 
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Opcja ustawiania Konfiguracji zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer dostępna jest 
w: 
 
• systemie Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022: Menedżer serwera\Serwer lokalny 
 

 
 
• systemie Windows 2008/ 2008R2: Menadżer serwera \ Podsumowanie serwera \ 

Informacje o zabezpieczeniach 
 

 
 
 
 
 



Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 

 

Strona 16 z 18   www.asix.com.pl 

 

9 Pula aplikacji www systemu Asix.Evo 
 
 

Aplikacje www, systemu Asix.Evo, opublikowane na serwerze IIS wykorzystują nazwaną pulę serwera IIS 
o nazwie Askom. 

 
Dla systemów, aplikacji, pakietu Asix.Evo, pula Askom wykorzystuje  
środowisko .NET CLR w wersji 4.0.xxxxx.  
 

 

Dla systemów, aplikacji, pakietu Asix.Evo 7 lub starszych, pula Askom  
wykorzystuje środowisko .NET CLR w wersji 2.0.xxxxx. 
 

 
 
W przypadku stwierdzenia braku puli Askom na serwerze IIS, należy tą pulę dodać uzupełniają 
wszystkie pola zgodnie z zainstalowaną wersją pakietu Asix. 
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10 Uruchomienie strony startowej EvoNet aplikacji Asix.Evo na komputerze z zainstalowanym 
.NET Framework 4.0 
 

Definiowanie wyjątków obsługi DEP w systemie Windows wykonać  można za pośrednictwem 
funkcjonalności Zapobieganie wykrywaniu danych, znajdującej się w zaawansowanych 
Właściwościach systemu. 
 
W menu Start lub w Eksploratorze Windows, za pomocą prawego klawisza myszki, wskazujemy na 
ikonie Komputer (lub Ten Komputer). Wybieramy opcję Właściwości.  
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Wskazujemy opcję Zmień ustawienia. 
 

 
 
W kolejnym kroku na zakładce Zaawansowane, dla opcji Wydajność, Ustawienia naciskamy przycisk 
Dodaj. 

 
 

W kolejnych krokach należy wskazać na wykorzystywany plik AsixLicUpgrade.exe tak, aby został 
dopisany do listy wyjątków. 
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