
Instalacja i konfiguracja konsoli ShadowControl 
 

Instalacja konsoli ShadowControl 
 

1. Konsola ShadowControl może zostać zainstalowana na maszynie fizycznej lub wirtualnej. 

Oprogramowanie wymaga maszyny bez zainstalowanego systemu operacyjnego. UWAGA! Podczas 

instalacji, oprogramowanie wymaga dostępu do Internetu. 

2. Aby zainstalować konsolę ShadowControl, w pierwszej kolejności należy pobrać ze strony producenta 

obraz instalacyjny środowiska. Plik obrazu ISO instalatora ShadowControl Appliance Builder dostępny 

jest w poniższym linku: 

https://www.storagecraft.com/downloads/shadowcontrol 

 

3. Nagraj obraz ISO na dysk CD lub nośnik USB i uruchom komputer lub maszynę wirtualną wskazując 

taki nośnik jako punkt rozruchowy. W przypadku wirtualnej maszyny, możesz uruchomić środowisko 

instalacyjne wskazując bezpośrednio plik ISO. 

 

4. Po uruchomieniu maszyny, załadowane zostanie środowisko instalacyjne ShadowControl. Instalacja 

jest automatyczna, wymaga jedynie podania konfiguracji sieciowej.  

 

5. Wprowadź adres IP, pod jakim maszyna ze środowiskiem ShadowControl ma być widoczna w sieci. 

Wprowadzoną wartość zaakceptuj klawiszem Enter. 

 
 

6. Wprowadź maskę podsieci, w której działa maszyna. Wprowadzoną wartość zaakceptuj klawiszem 

Enter.  

 
 

7. Wprowadź adres IP bramy sieciowej i zaakceptuj wprowadzone zmiany klawiszem Enter.  

https://www.storagecraft.com/downloads/shadowcontrol


 
 

8. Wprowadź adres serwera nazw DNS, który posłuży do rozpoznawania nazw komputerów w sieci. Po 

uzupełnieniu adresu, kliknij Enter. 

 
 

9. Wprowadź nazwę, pod którą maszyna ma być widoczna w sieci i kliknij Enter.  

 
 

10. Wprowadź nazwę domenową dla maszyny ze środowiskiem ShadowControl i potwierdź zmiany 

Enterem.  

 
 

11. Poczekaj aż instalacja zostanie zakończona.  



 
 

12. Po zakończeniu instalacji maszyna zostanie uruchomiona ponownie. Po uruchomieniu systemu 

będzie można uzyskać dostęp do konsoli webowej ShadowControl wpisując w przeglądarce 

ustawiony wcześniej adres IP. Adres ten jest też widoczny w konsoli maszyny:  

 

  



 

Konfiguracja konsoli ShadowControl 

 
1. Po instalacji systemu, na dowolnej maszynie włącz przeglądarkę internetową i przejdź pod adres maszyny 

ShadowControl (adres IP, który został podany podczas instalacji systemu). 

2. Przy pierwszym wejściu na stronę ShadowControl zostaniesz poproszony o wprowadzenie podstawowych 

informacji w formularzu Konfiguracji wstępnej urządzenia. 

Konfigurując system ShadowControl musisz podać hasło i adres e-mail użytkownika superadmin a także 

skonfigurować tajny kod. Ten kod nie powinien być hasłem i nie powinien zawierać polskich znaków. W 

przypadku problemów z systemem, ten kod będzie trzeba podać pomocy technicznej. 

 
 

3. Zostaniesz także poproszony o zarejestrowanie produktu. Należy wypełnić formularz i zaakceptować 

warunki umowy licencyjnej. Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zapisz. 



 
 

4. Kiedy konfiguracja zostanie zakończona, można będzie zalogować się do konsoli ShadowControl. 

 

  



Dodawanie stacji roboczych do monitorowania przez ShadowControl 
 

1. Aby stacja robocza mogła komunikować się z ShadowControl, należy zainstalować na niej agenta, 

który odpowiada za komunikację. Pobierz plik instalacyjny ShadowControl Endpoint Agent ze strony 

https://www.storagecraft.com/downloads/shadowcontrol 

 

2. Uruchom plik instalacyjny na maszynie, którą chcesz połączyć do ShadowControl. Na ekranie 

powitalnym kreatora instalacji kliknij Next. 

 
 

3. W kolejnym oknie zostaną wyświetlone warunki umowy licencyjnej.  Zostaniesz poproszony o 

zapoznanie się z nimi i ich zaakceptowanie. Po akceptacji naciśnij przycisk NEXT. 

 
 

4. Wskaż folder, w którym chcesz zainstalować oprogramowanie ShadowControl Endpoint Agent. 

Ścieżkę możesz wskazać korzystając z przycisku Change. Po wskazaniu folderu instalacji kliknij Next. 

https://www.storagecraft.com/downloads/shadowcontrol


 
 

5. Kreator poinformuje Cię, że wszystkie wymagane informacje zostały zgromadzone. Aby przystąpić do 

instalacji kliknij Install.  

 
 

6. Poczekaj aż proces instalacji zostanie zakończony. 

 
 



7. Na ekranie podsumowania instalacji kliknij przycisk Finish. Jeżeli zaznaczona była opcja Launch 

ShadowControl Subscription Application, automatycznie uruchomione zostanie okno konfiguracji 

połączenia z konsolą ShadowControl. 

 
 

8. W oknie konfiguracji Ustawienia agenta ShadowControl wprowadź adres IP lub nazwę konsoli 

ShadowControl. Możesz także wprowadzić dodatkowe parametry połączenia. Kliknij przycisk 

Subskrybuj.  

 
 

9. Jeżeli punkt końcowy zostanie poprawnie podłączony do konsoli ShadowControl, na ekranie zostanie 

wyświetlony komunikat o pomyślnej subskrypcji.  

 
 



10. Zaloguj się do konsoli ShadowControl a następnie kliknij opcję Punkty końcowe w górnej części 

interfejsu. Zlokalizuj podłączony punkt końcowy na liście i Zatwierdź subskrypcję. Stacja robocza 

została prawidłowo podłączona do konsoli ShadowControl. 

 


