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e-Auditor to program polskiego producenta oprogramowania – spółki BTC. Ponad 
milion urządzeń w Polsce zostało zinwentaryzowanych i jest stale monitorowanych tak, 
aby zapewnić bezpieczeństwo i legalność oprogramowania. Zarządzanie oparte jest 
o faktyczny stan infrastruktury, dając możliwość jej ulepszania i rozwijania. Wykorzystanie 
modeli on-premises, SaaS, tworzy produkt elastycznym, nowoczesnym i stale 
dopasowywanym do zmieniających się standardów rynku IT. Pozwala to na implementację 
systemu u nowych klientów praktycznie bez względu na posiadane przez nich zasoby. 
Sprzyja również optymalizacji i modernizacji infrastruktury u tych klientów, którzy korzystają 
z e-Auditora od lat.

Nakłady finansowe na zasoby IT są dziś jedną z większych inwestycji przedsiębiorstw. 
Poniesione koszty przekładają się na oczekiwania wysokiej wydajności i niezawodności. 
Procesy biznesowe muszą działać sprawnie i bez zakłóceń. Na zespołach IT spoczywa 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i legalność oprogramowania, zarządzanie 
incydentami, efektywne wykorzystanie zasobów, standaryzację działań potrzebnych do 
zapewnienia narzędzi pracy nowym pracownikom. Wymagania rosną, jednocześnie 
poszukiwane są oszczędności. System e-Auditor zapewnia zarządzanie oparte
o faktyczną wiedzę i bieżący stan zasobów, poprzez:

Tylko tak elastyczne i kompleksowe rozwiązanie daje gwarancję szybkiego zwrotu
z inwestycji, zapewniając jednocześnie możliwość zarządzania zasobami IT w prosty
i zautomatyzowany sposób.
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Dlaczego e-Auditor?

O programie 

inwentaryzację nawet najdrobniejszych elementów infrastruktury IT oraz ciągłą 
aktualizację zmian, która odbywa się w sposób zautomatyzowany;

administrowanie z dowolnego miejsca i komputera, co znacznie przyspiesza działania, 
szczególnie w organizacjach o dużej i rozproszonej strukturze;

monitorowanie zasobów, które zapewnia kontrolę nad legalnością oprogramowania 
oraz pozwala na analizę i optymalizację wykorzystania licencji i urządzeń;

przygotowanie standardów i schematów konfiguracji dla poszczególnych typów 
stanowisk, zapewniając komfort pracownikom.



Przejrzysta infrastruktura IT

Funkcjonalność

Dashboard

Dane można prezentować na wiele sposobów, zależnie od ich wielkości, rodzaju, czy 
tematu jakiego dotyczą. Wizualizacje są szczególnie przydatne do zaprezentowania 
zjawisk, które trudno dostrzec bezpośrednio w kolumnach liczb. Przygotowanie wykresu 
ogranicza się zaledwie do wyboru obszaru danych i formy graficznej, w jakiej powinny 
zostać przedstawione.

    kilkadziesiąt predefiniowanych widgetów
    szybki dostęp do informacji
    dowolne filtrowanie danych.
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Zarządzanie komputerami

Optymalizacja wykorzystania zasobów
Szczegółowe informacje o zmianach wyposażenia komputerów, zainstalowanym 
oprogramowaniu, zasobach dyskowych, pozwalają na optymalizację biznesowych 
decyzji dotyczących zarządzania sprzętem. Kontrola czasu pracy komputera pozwala 
przeciwdziałać nadmiernemu zużyciu energii elektrycznej.

identyfikacja komputera online  i zalogowanego użytkownika
identyfikacja komputerów z technologią INTEL VPro oraz INTEL Anti-Theft
dowolne definiowanie grup komputerów w zależności od adresu IP, sieci, 
systemu operacyjnego, producenta, parametrów technicznych,
struktury organizacyjnej
identyfikacja komputerów pracujących w godzinach innych niż zalecane.



Precyzyjne ewidencjonowanie urządzeń

Funkcjonalność

Zarządzanie urządzeniami 

Ewidencjonowanie wszystkich urządzeń, zarówno serwerów i komputerów jak również 
drukarek, monitorów czy switchy ułatwia podejmowanie decyzji o kolejnych zakupach. 
Informacje mogą być poszerzone o dokumentację cyfrową. Dostęp do powiązanych
z urządzeniami skanów faktur, protokołów, instrukcji czy gwarancji wpływa na szybkość 
reakcji w przypadku wystąpienia awarii. Uzupełnianie wbudowanych wzorów 
dokumentów umożliwia prześledzenie całego „cyklu życia” urządzenia w organizacji. 

wsparcie dla kilkudziesięciu typów kodów kreskowych jedno- i dwuwymiarowych 
fizyczna inwentaryzacja z wykorzystaniem oprogramowania e-Inventory 
instalowanego na kolektorach danych lub smartfonach 
automatyczna identyfikacja monitorów zewnętrznych. 
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Zarządzanie oprogramowaniem

Multiplatformowość
Wiedza o zainstalowanym systemie operacyjnym jest niezbędna w czasie 
wykonywania jakichkolwiek zmian oprogramowania. Prowadzenie bieżącej ewidencji 
pozwala na automatyzowanie działań na systemach operacyjnych rodzin Windows, 
Linux, Unix, Mac OS. 

automatyczna inwentaryzacja systemów operacyjnych 
identyfikacja licencji OEM i kluczy licencyjnych 
historia zmian instalacji i licencji. 



Bezpieczeństwo oparte o legalne aplikacje i pakiety

Funkcjonalność

Zarządzanie oprogramowaniem

Dbanie o legalność oprogramowania jest zadaniem priorytetowym. Właściwie wdrożone 
procesy zarządzania oprogramowaniem zapewniają bezpieczeństwo prawne i niskie 
koszty jego użytkowania.

rozliczanie licencji w ramach struktury organizacyjnej 
wsparcie dla każdego typu licencjonowania 
identyfikacja kluczy licencyjnych 
wsparcie dla upgrade oraz downgrade 
historia przeprowadzonych zmian instalacji i licencji 
definiowanie schematów oprogramowania (zabronione, zalecane, dodatkowe, 
nieokreślone) dla dowolnego komputera 
identyfikacja aplikacji i pakietów w oparciu o wzorce publiczne dostarczane przez 
producenta oraz prywatne (użytkownika) 
zgodność z normą ISO/IEC 19770.
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Zarządzanie oprogramowaniem

Zwiększenie efektywności wykorzystania licencji
Znajomość faktycznego stopnia wykorzystania oprogramowania pozwala znacznie 
redukować koszty zakupu i aktualizacji licencji. Przypisane do stanowiska pracy 
niewykorzystywane licencje można przenosić w miejsca występowania 
zapotrzebowania. 

automatyczna identyfikacja niewykorzystanego oprogramowania 
analiza stopnia wykorzystania oprogramowania w okresach 3/6/12 miesięcy 
obliczanie nakładów na zgodność licencyjną i oszczędności
z niewykorzystanych licencji
przypisywanie licencji do komputerów
analiza wykorzystania licencji typu CAL oraz aplikacji webowych (www).



Monitorowanie gromadzonych danych  

Funkcjonalność

Pliki i multimedia

Pliki multimedialne i archiwa alokują znaczną część zasobów dyskowych. Mogą 
dodatkowo stanowić zagrożenie, jeśli zawierają treści niedozwolone. Systematyczna 
inwentaryzacja pozwala na identyfikację zbędnych lub zakazanych zasobów i ich 
eliminację. Prowadzi to do wzrostu bezpieczeństwa prawnego organizacji oraz 
zmniejszenia ilości przechowywanych danych. 

automatyczna inwentaryzacja plików na wszystkich komputerach 
definiowanie grup plików 
skanowanie plików skompresowanych 
historia zmian plików 
zdalne usuwanie plików 
redukcja zapotrzebowania na miejsce dyskowe. 
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Magazyn IT

Kontrola wydatków na materiały eksploatacyjne
i akcesoria IT 

Magazyn IT pozwala na ewidencję ilościowo-wartościową sprzętu IT i materiałów 
eksploatacyjnych, takich jak: tonery, urządzenia pendrive, itp.

obsługa wielu magazynów 
rozliczanie metodą FIFO 
magazyny wg struktury organizacyjnej 
definiowalne dokumenty PZ, WZ, RW, MM, LI.



Redukcja wydatków

Funkcjonalność

Finanse

Zbiorcza informacja o finansach zawiera wydatki organizacji w podziale na zakupy, 
naprawy, serwis, wydruki, licencje czy wartości towarów i materiałów w magazynach. 
Tym samym pozwala planować wydatki na serwis i utrzymanie licencji czasowych.

syntetyczna informacja o finansach 
przejście od ogółu do szczegółu 
koszty wydruków w podziale na użytkownika oraz drukarkę.
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Optymalizacja kosztów wydruków 

Drukowanie

Monitorowanie wydruków wpływa na znaczne ograniczenie kosztów. Wbudowany 
cennik wydruków pozwala na indywidualne zdefiniowanie kosztów jednostkowych 
wydruków dla każdej drukarki. System monitoruje wszystkie realizowane wydruki 
niezależnie od typu drukarki i miejsca jej podłączenia. Prognozowanie wydruków ułatwia 
Administratorowi zaplanowanie zakupów zarówno papieru, jak i materiałów 
eksploatacyjnych. 

ewidencja wydrukowanych dokumentów w ujęciu sterownika oraz drukarki 
monitorowanie drukarek zarządzalnych i niezarządzalnych 
monitorowanie dokumentów drukowanych na drukarkach poza biurem 
prognozowanie wydruków w układzie 3, 6, 12 miesięcy 
wyliczanie kosztów wydruków 
wbudowany cennik wydruków.



Funkcjonalność
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DLP Schematy oprogramowania 

Uporządkowane zasady zarządzania
oprogramowaniem 

Definiowanie polityk zarządzania oprogramowaniem na komputerach pozwala na 
egzekwowanie z góry ustalonych zasad. Komputery podzielone są na grupy, dla 
których wskazane są aplikacje obligatoryjne, dopuszczone lub zabronione. Ustalony 
wzorzec oprogramowania dla poszczególnych działów pozwala na prostą i szybką 
konfigurację nowych stanowisk pracy. 

dowolna ilość polityk zarządzania oprogramowaniem 
polityki: zabroniona, zalecana, dozwolona, nieokreślona 
jeden komputer posiada jedną, dowolnie zdefiniowaną politykę 
zestawienia pozwalające zidentyfikować niezgodności z przypisaną polityką.
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Wymiana danych pod kontrolą

DLP Urządzenia USB

Porty USB są newralgicznym elementem infrastruktury. Pełna kontrola danych 
wymienianych za pośrednictwem USB stanowi priorytet polityki bezpieczeństwa 
organizacji. Osiąga się ją poprzez zdefiniowanie dla każdego pracownika odpowiednich 
praw do urządzeń USB (np. pendrive, dyski zewnętrzne). Historia użycia portów USB 
umożliwia przeprowadzenie weryfikacji funkcjonowania polityk bezpieczeństwa. 

automatyczna identyfikacja użytych urządzeń USB 
biała lista urządzeń USB 
historia użycia portów USB przez dowolnego użytkownika na dowolnym komputerze 
tworzenie polityk zależnych od użytkownika, komputera, godzin i dni tygodnia, 
identyfikatora urządzenia USB.



Funkcjonalność
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Serwer wiadomości

Sprawna komunikacja 

System umożliwia przesyłanie dowolnych komunikatów pojawiających się w formie 
powiadomień na komputerze użytkownika, niezależnie czy znajduje się on w biurze czy 
poza nim. Użytkownik może zdecydować o niezwłocznym wyświetleniu komunikatu 
lub odłożeniu wyświetlenia o wybrany okres czasu. 

dowolna treść komunikatu w formacie html 
dowolnie definiowana grupa odbiorców 
raporty dostarczenia i odczytania 
wiadomość dostarczana do komputerów poza siecią firmową 
możliwość natychmiastowego odczytania wiadomości lub odłożenia odczytania.
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Stały dostęp do wiedzy o organizacji

Serwer wiadomości

Platforma e-learningowa zapewnia efektywną i wygodną edukację pracowników.
Do przekazywania informacji związanych z bezpieczeństwem organizacji może zostać 
wykorzystana wbudowana baza wiedzy zawierająca przykładowe treści.
Z wykorzystaniem serwera wiadomości propagowane są zmiany w funkcjonujących 
regulaminach czy politykach bezpieczeństwa.

wdrażanie regulaminów, prowadzenie szkoleń e-learningowych 
monitorowanie postępu edukacji 
raporty dostarczenia i odczytania 
definiowany harmonogram edukacji 
możliwość importowania i eksportowania treści. 



Funkcjonalność
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Serwer monitorujący

Monitoring aktywności wszystkich użytkowników

Przeciwdziałanie niedozwolonym działaniom użytkowników możliwe jest dzięki 
zbieranym przez agentów na bieżąco informacjom: historia logowań, odbyte sesje 
VNC, działania podjęte przy wykorzystaniu technologii AMT, ostatnio odwiedzane 
strony www, podłączane urządzenia USB, itp.

bieżący monitoring działań podejmowanych przez użytkownika (historia 
odwiedzanych stron www, podłączanych urządzeń USB, drukowanych 
dokumentów, itp.) 
bieżący monitoring działań podejmowanych przez administratora (historia 
odbytych sesji VNC, diagnostyki lub naprawy sprzętu przy wykorzystaniu 
technologii AMT) 
bieżący monitoring pracy agenta 
informowanie o próbach podjęcia niedozwolonych akcji (np. podłączanie  
niedozwolonych urządzeń USB).
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Zautomatyzowane powiadomienia

Alerty systemowe

Automatyczne powiadomienia dotyczące monitorowanej infrastruktury pozwalają
na podejmowanie sprawnych działań. Administrator otrzymuje informacje dotyczące 
m.in. wykrycia niepożądanych plików, niedozwolonych aplikacji czy wygasłych licencji.  

prezentowanie „Alertów 24” na każdym widoku 
szybki dostęp z okna komunikatu do odpowiedniego miejsca w systemie 
definiowalne rodzaje alertów 
kategorie priorytetów: krytyczne, ostrzeżenia oraz powiadomienia
powiadomienia e-mailowe do wskazanej grupy administratorów. 



Funkcjonalność
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Dziennik zdarzeń

Prosta konfiguracja dziennika zdarzeń

Każde zdarzenie na wszystkich komputerach jest rejestrowane. Zbiorczym rejestrem 
zdarzeń jest dziennik zdarzeń. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i zastosowaniu filtrów, 
Administrator otrzymuje powiadomienia tylko o najistotniejszych zdarzeniach. Pozwala 
to ograniczyć reagowanie tylko do koniecznych działań.

konfigurowalny zakres monitorowania tzw. event logów 
przejrzyste prezentowanie danych wg kategorii zdarzeń
grupowanie alertów wg kategorii.



192

Serwer zadań

Automatyzacja pracy

Zadania konieczne do wykonania w obrębie organizacji są zawsze kwestią 
indywidualnych potrzeb. e-Auditor pozwala na określenie, które z wbudowanych 
zadań mają być wykorzystane. Pozwala również na tworzenie własnych zadań 
użytkowników. Każde z zadań jest automatyzowane, a jego powtarzalność i sposób 
wykonania określają parametry. W każdej chwili Administrator może sprawdzić stan 
zadania. 

automatyzacja poleceń command.com 
możliwość uruchomienia wielu zadań jednocześnie 
elastyczność w doborze parametrów
zadania predefiniowane i własne
pełna kontrolna nad uruchomionymi zadaniami (informacje o statusie zadania – 
wystartowało, zostało zatrzymane, wygasło, wykonane).



Stabilność i bezpieczeństwo 

Funkcjonalność

Serwer automatyzacji

System jest wyposażony w zbiór predefiniowanych procesów gwarantujących stabilność 
i ciągłość pracy,  bezpieczeństwo danych i konserwację bazy danych. Wbudowane 
procesy to m. in.: AutoDeleteTracking, BackupDatabase, Reindex database
i Shrink database.  

automaty podzielone na zadania i zdarzenia 
automaty oparte na SQL 
możliwość dodawania własnych automatów 
logi z działania każdego automatu.
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Raportowanie

Podejmowanie skutecznych decyzji

Dokonywanie ulepszeń w działającej infrastrukturze musi opierać się na jej stanie 
faktycznym i zachodzących procesach. Zebrane z systemu dane, zgromadzone
w jednym miejscu pozwalają Administratorowi szybko reagować.  Dzięki integracji
i kompatybilności z SAP Crystal Reports system daje dostęp do bazy skatalogowanych 
raportów, w których można korzystać z parametrów dynamicznych lub statycznych.

kilkadziesiąt predefiniowanych raportów 
generowanie raportów na żądanie 
raporty w oparciu o zmienne dane 
wiele instancji raportów 
przejrzystość treści / widok drzewa grup 
możliwość eksportu danych do formatu RPT, PDF, XLS, RTF, CSV
metryki komputerów, dokumenty przekazania urządzeń
profesjonalne raporty audytowe.



Wszystkie dokumenty w jednym miejscu

Funkcjonalność

Repozytorium 

Odejście od archiwizowania papierowych dokumentów i wprowadzenie cyfryzacji
ma wiele zalet. Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu. Każda
z uprawnionych osób ma niezwykle łatwy dostęp do zbioru. Jest to szczególnie 
przydatne w rozproszonych organizacjach. Dodawanie kolejnych dokumentów
do repozytorium jest proste i polega na wskazaniu na dysku pliku, który ma zostać 
dopisany do zbioru. W repozytorium można przechowywać faktury, protokoły, zdjęcia, 
instrukcje i inne dokumenty. Dokumenty można powiązać z zasobami, których dotyczą, 
np. z urządzeniem lub licencją. Pojedynczy dokument może występować w relacji
z wieloma urządzeniami.

wiele dokumentów 
dowolny typ dokumentu 
możliwość znakowania dokumentów 
zaawansowane wyszukiwanie 
podgląd dokumentu.
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Architektura i komponenty

e-Audiotr umożliwia automatyczną instalację e-Agentów na wszystkich komputerach 
jednocześnie, jeżeli komputery podłączone są do domeny i na serwerze domeny 
uruchomiona jest usługa Active Directory.

Pełna kompatybilność z Active Directory

eHelpdesk to narzędzie dedykowane podmiotom, które cenią sobie fachowość
i kompleksowość w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi zgłoszeń. Wdrożenie 
systemu pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych występujących
w zasobach IT oraz procesach eksploatacji tych zasobów. System ewidencjonuje 
m.in.: pełną historię zgłoszeń serwisowych, sposoby rozwiązania problemów oraz 
oblicza koszty usunięcia awarii. Zarządzanie zgłoszeniami jest zgodne z założeniami 
standardu ITIL. 

Integracja z eHelpdesk

Hyprovision® DLP to produkt powstały w oparciu o ponad 10-letnie doświadczenie
w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, produkt dojrzały technicznie, innowacyjny, 
wydajny, prosty w obsłudze. Pozwala użytkownikom na wdrożenie procedur 
bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Hyprovision® DLP oferuje zaawansowaną technologię znakowania dokumentów  
elektronicznych HV FINGERPRINT zapewniając ochronę własności intelektualnej. Dzięki 
integracji systemów e-Auditor kontroluje zapis informacji na nośnikach zewnętrznych 
(pendrive) oraz umożliwia efektywną edukację pracowników poprzez wykorzystanie 
programowalnego mechanizmu wysyłania i odczytywania wiadomości tekstowych, 
z gotowymi wzorcami treści dostarczonymi przez producenta.

Integracja z Hyprovision® DLP

System e-Auditor jest pierwszym, polskim narzędziem, umożliwiającym kompleksowe 
zarządzanie infrastrukturą IT, posiadającym skaner (Agent) dla systemów 
operacyjnych:
W jednym miejscu Użytkownik otrzymuje kompletne raporty odnośnie stanów 
posiadanych zasobów, niezależnie od ich zróżnicowania.
Wersje komponentu Agent dla Linux i MacOS pozwalają nie tylko na statyczne 
inwentaryzowanie sprzętu i oprogramowania, lecz zapewniają całe spektrum 
funkcjonalności, które dotychczas dostępne były wyłącznie dla Windows.

Multiplatformowość
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. Wielowątkowość operacji. Budowa modułowa zapewniająca stabilność działania. Rozbudowana konfiguracja dostosowująca pracę do indywidualnych potrzeb. Automatyczna aktualizacja. Praca na systemach Windows, Linux oraz Mac. Niskie zużycie zasobów komputera. Pełne logowanie przebiegu pracy poszczególnych procesów. Brak konieczności instalacji dodatkowych komponentów.

. Wielowątkowość operacji. Kompatybilność z MS-SQL w wersji 2005 lub nowszymi. Praca w trybie usługi. Automatyczna aktualizacja. Zapobieganie przepełnieniu bazy danych. Mechanizmy zapewniające utrzymanie spójności danych.

. Automatyczna aktualizacja. Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami sieci. Pełna informacja o stanie wszystkich elementów systemu. Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb za pomocą systemu filtrów. Wydajny system raportujący, działający w oparciu o silnik Crystal Reports. Integracja z Active Directory. Generowanie prekonfigurowanego instalatora .msi dla e-Agentów.

. Bezpośrednia możliwość zamawiania wzorców. Wsparcie techniczne. Możliwość pracy bez połączenia z Internetem. Instalatory wszystkich elementów systemu.

e-Agent

e-Server

e-WebConsole

Pozostałe
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Windows 95, 98, ME, NT SP6 (Workstation lub Server), Windows 2000 (Workstation 
lub Server), Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 

Linux Debian/Ubuntu, Redhat/Fedora 

MacOS X 10.7, 10.8

Intel Pentium 2.0 GHz, 1 GB RAM, 50 MB HDD,  WMI 1.5 lub wyższy.

e-Agent

System operacyjny obsługujący zastosowaną bazę danych + MS SQL 2014 (wszystkie 
wersje), MS SQL 2012 (wszystkie wersje), MS SQL 2008 (wszystkie wersje), MS SQL 
2005 (wszystkie wersje)

Pentium IV 1.8 GHz, 512 MB RAM, 5 MB/PC.

e-Database

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003/2008/2012, 
Windows XP Professional, Windows Vista/7/8/10

Intel Core i7 2,8 GHz, 6 GB RAM, 50 GB HDD.

e-Server

Windows 7 lub nowszy, Java 7.0 w wersji JRE lub JDK, Apache Tomcat 7

Procesor minimum czterordzeniowy, 4 GB RAM, 1.5 GB wolnego miejsca na dysku 
twardym.

e-WebConsole

Wymagania
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Wsparcie techniczne systemu  e-Auditor realizowane jest poprzez bezpośredni 
kontakt z pomocą techniczną oraz mechanizmy wspierające użytkowanie systemu.

. Support. Wstępna konfiguracja ustawień systemowych. Pomoc ekspertów z poziomu e-Console. Instrukcje i podręczniki. Filmy instruktażowe. Tips and tricks. Podpowiedzi systemowe.

Aktualizacja wszystkich komponentów systemu jest w pełni automatyczna i wymaga 
dostępu do Internetu. W przypadku jego braku, aktualizacji można dokonać 
samodzielnie z wykorzystaniem tzw. paczki aktualizacyjnej.

Jeżeli w bazie wzorców aplikacji nie istnieje określony wzorzec, wsparcie techniczne 
BTC przygotowuje identyfikację danej aplikacji.

System e-Auditor zawiera bazę kilkudziesięciu zdefiniowanych raportów, opartych
o środowisko SAP Crystal Reports. Jeżeli klienci nie dysponują silnikiem SAP Crystal 
Reports istnieje możliwość zamówienia raportu.

W celu poznania poszczególnych funkcjonalności naszych systemów stworzyliśmy 
pakiet filmów instruktażowych, dostępnych z poziomu aplikacji oraz na portalu 
YouTube: https://www.youtube.com/user/GrupaBTC
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BTC Sp. z o.o. 
Piastów Office Center

Al. Piastów 30 
71-064 Szczecin 
www.btc.com.pl 

Sekretariat: 
tel. +48 91 4331 880 
fax: +48 91 4331 890

info@btc.com.pl 

Dział handlowy:
tel. +48 91 4331 891
www. eauditor.eu

Zarejestruj się na demo:
http://84.10.16.226:8081/econsole/login
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