
Proces rezerwacji zasobów w usłudze Platon i uruchomienie aplikacji na maszynie wirtualnej 

Logowanie do serwisu PLATON rozpoczynamy od wpisania loginu i hasła podanego podczas rejestracji. 
Należy pamiętać, że login zaczyna się od przedrostka cyf-. 

 

Po zalogowaniu się do platformy użytkownik uzyskuje dostęp do Strefy użytkownika, w której może 
dokonać rezerwacji na zasoby znajdujące się w portalu. Rezerwacji należy dokonać klikając Nowa 
rezerwacja. 

 

 



Następnie wybieramy typ rezerwacji. W przypadku dostępu do oprogramowania Adobe CS 5.5 jako typ 
rezerwacji należy wybrać Aplikacja.  

 

Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do okna wyboru aplikacji, z której będziemy chcieli 
skorzystać. W naszym przypadku należy wybrać Windows 7 with Adobe CS 5.5 i nacisnąć przycisk 
Dalej. 

 

 

 

 



W kolejnym etapie rezerwacji należy dokonać wyboru przedziałów czasowych, w których będziemy  
chcieli korzystać z zasobów portalu. Kalendarz rezerwacji podzielony jest na godzinne przedziały czasu. 
Istnieje możliwość wyboru jednego lub wielu przedziałów czasowych. W trakcie wybierania 
przedziałów czasowych użytkownik może być informowany o pojawiających się ograniczeniach. Po 
wybraniu interesujących nas przedziałów czasowych naciskamy przycisk Dalej. 

 

 

Następnie platforma umożliwia nam zmodyfikowanie wybranych w poprzednim kroku przedziałów 
czasowych, w których użytkownik może dokonać rezerwacji. 

W kroku tym każdy wybrany przez nas przedział  jest rozszerzony z lewej i prawej strony o 30 minutowe 
bufory czasowe. Użytkownik może doprecyzować przedział czasowy z dokładnością do 10 minut 
najeżdżając i przesuwając niebieski suwak w lewo lub w prawo przytrzymując lewy przycisk myszy. 
Dodatkowo użytkownik może rozszerzyć lub zawęzić wybrany przedział czasowy przytrzymując lewym 
przyciskiem myszy krawędź niebieskiego suwaka z lewej i/lub prawej strony. Po dokonaniu korekty 
naciskamy przycisk Dalej. 

 



 

Zostaje wyświetlone podsumowanie dokonanych rezerwacji. Następnie naciskamy przycisk Zapisz. 

 

 

 

Po naciśnięciu przycisku Zapisz zostajemy przekierowani do zakładki Moje rezerwacje, na której 
znajdują się wszystkie dokonane przez nas rezerwacje.  

 



 

W rubryce Akcja na tym etapie poszczególne ikony oznaczają: 

  

 - pokaż login i hasło do maszyny wirtualnej, dane niezbędne do zalogowania się do maszyny 
wirtualnej (RDP) 

 

 

   - wydłuż czas rezerwacji, 

 

 - usuń rezerwację.   

 

 

 

 

 



 

O godzinie określonej jako początek korzystania z maszyny wirtualnej w zakładce Moje rezerwacje 
status rezerwacji zmienia się z Nowa na Uruchomiona.  

 

W rubryce Akcja pojawiają się dwie dodatkowe ikony:  

 - uruchom konsolę zarządzającą maszyną wirtualną (RDP), 

 - połącz do maszyny wirtualnej (RDP). 

 

 

Połączenie RDP do maszyny wirtualnej uzyskujemy poprzez naciśnięcie ikony . 

Następnie w oknie przeglądarki pojawia się pasek: 

 

Należy nacisnąć przycisk Otwórz. 

 

 

 



 

W następnym kroku w oknie Podłączanie pulpitu zdalnego należy nacisnąć Podłącz. 

 

Następnie trzeba zalogować się do domeny platon.  

Przykładowy login: platon\cyf-jmatejko.  

Hasło: takie samo jak do platformy PLATON. 

 

Po wprowadzeniu danych logowania należy nacisnąć przycisk OK. 

 

 

 



W kolejnym oknie należy wybrać Więcej opcji. 

 

 

Następnie nacisnąć Użyj innego konta. 

 

 



W tym oknie należy w miejsce loginu i hasła wpisać dane uzyskane z zakładki Moje rezerwacje, rubryka 

Akcja, po naciśnięciu ikony . 

 

Po wprowadzeniu danych logowania naciskamy przycisk OK. 

Po pomyślnym zalogowaniu uruchamiamy aplikację z pulpitu lub z menu start. 

 


