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Instrukcja rejestracji oraz konfiguracji systemu kopii online na komputerach w firmie lub domu. 

 

Aby zamówić pełną wersję lub 14 dniowy bezpłatny test pełnej funkcjonalności kopii online w Twojej firmie wystarczy 

wejść na stronę i wybrać w menu: https://mkopia.pl -> 14 dni za darmo 

 

Należy wybrać odpowiedni do swoich potrzeb pakiet oraz pojemność dysku online zgodnie z sugestiami na żółtym tle po 

prawej stronie. Koniecznie podaj wszystkie dane, ponieważ na ich podstawie będzie wygenerowana faktura pro-forma 

oraz e-mail i telefon jest używany do autoryzacji konta i ewentualnej pomocy. Hasło musi mieć nie mniej niż 5 znaków! 
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Po wypełnieniu i poprawnym wysłaniu formularza rejestracyjnego przejdź do swojej skrzynki e-mail – na adres podany w 

rejestracji otrzymasz maila potwierdzającego. Należy zalogować się do Panelu Klienta ( https://mkopia.com.pl ) używając 

loginu i hasła podanego podczas rejestracji.  

 

 

 

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, użyj opcji Panelu Klienta „zapomniałem hasła” i podaj swój login, który jest wpisany w 

mailu potwierdzającym rejestrację. 
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Po pierwszym zalogowaniu się do Panelu Klienta, należy zdecydować jaki rodzaj klucza szyfrującego 256 chcemy używać. 

Mamy do wyboru: klucz domyślny, generowany i przechowywany na Twoim koncie na serwerze lub możesz podać swój 

własny klucz prywatny. Po wybraniu opcji klikając w ikonę wciskamy przycisk „dalej”. 

 

 

 

Kolejny ekran informacyjny można zaznaczyć opcję „Nie pokazuj ponownie” 
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Po przejściu do panelu głównego konta możemy kliknąć czerwony przycisk po prawej stronie „opłać usługę”  

 

 

Klikając zielony przycisk „opłać” przechodzimy do płatności online, gdzie po opłaceniu możemy od razu aktywować 

wybraną usługę na pełny okres roczny. 

 

https://mkopia.pl/
https://mkopia.pl/


 Kopia bezpieczeństwa przez Internet komputerów, laptopów, serwerów, baz danych, komórek. 

Zdalna pomoc online profesjonalnych Informatyków - więcej informacji na https://mkopia.pl   

Kopia bezpieczeństwa online * do 30 wersji kopii wstecz * zabezpiecz wszystkie ważne dane w firmie i domu – mkopia.pl 

 

Możesz też pobrać fakturę pro-forma i opłacić ją tradycyjnym przelewem bankowym. W tym wypadku aktywacja pełnej 

usługi nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie – w tym celu wybierz opcję „Płatności”, a następnie kliknąć w 

numer faktury (detale faktury) -> szczegóły dokumentu -> Pobierz oryginał. 

 

 

Zakładanie użytkowników dla wszystkich pracowników/komputerów w firmie: 

W menu górnym Panelu Klienta wybieramy opcję „zarządzaj”, a następnie wybieramy opcję „użytkownicy” w menu po 

lewej stronie.  Przechodzimy w ten sposób do zakładania kont poszczególnych pracowników oraz przydzielania dla nich 

przestrzeni dyskowej na kopie online. 
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Wypełniamy po kolei dane każdego pracownika, który ma mieć możliwość robienia kopii danych na swoim 

komputerze czy laptopie i przydzielamy każdemu z nich pojemność konta online na jego kopię. Suma 

pojemności przydzielonych dla wszystkich pracowników nie może przekroczyć pojemności całego konta 

firmowego. Jeśli będzie potrzeba zwiększenia przestrzeni na kopie prosimy to zgłosić mailowo na adres 

bok@mkopia.pl lub poprzez Panel Klienta -> usługi -> modyfikuj. 

 

Po dodaniu pierwszego i kolejnych kont pracowników będziemy widzieć ich statusy oraz informacje czy kopie 

danych wykonują się poprawnie. Możemy także przeglądać logi aktywności, blokować lub usuwać konta. 
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Każdy pracownik otrzymuje maila z informacją o założonym koncie do kopii online, oraz musi dokonać 

aktywacji konta i ustawić swoje hasło, jeśli nie zostało ono nadane przy zakładaniu konta, co zostało opisane 

wcześniej. 

Tutaj można także pobrać aplikację dla komputerów z systemem Windows, która będzie odpowiadała za 

szyfrowanie i wysyłanie kopii danych na serwer online zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mkopia.pl/
https://mkopia.pl/


 Kopia bezpieczeństwa przez Internet komputerów, laptopów, serwerów, baz danych, komórek. 

Zdalna pomoc online profesjonalnych Informatyków - więcej informacji na https://mkopia.pl   

Kopia bezpieczeństwa online * do 30 wersji kopii wstecz * zabezpiecz wszystkie ważne dane w firmie i domu – mkopia.pl 

 

Instalowanie aplikacji mkopia.pl na komputerach i laptopach z systemem Windows: 

Podczas instalacji aplikacji należy zgodzić się na jej zainstalowanie na komputerze i doinstalowanie ewentualnie 

brakujący komponentów oprogramowania.  

 

Po kliknięciu „więcej informacji” pojawi się możliwość zainstalowania programu: 

 

Przechodzimy prze kolejne kroki instalacji klikając przycisk „dalej” i zgadzamy się na warunki licencji: 
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Po zainstalowaniu aplikacja będzie uruchamiać się razem z komputerem jako usługa i nadzorować wykonywanie 

kopii danych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (pojawi się w prawym dolnym pasku zadań Windows). 

 

Podczas pierwszego uruchomienia należy podać login i hasło użytkownika kopii online przypisanego do tego 

komputera (omówione wcześniej w poprzednim punkcie) 
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Wybieramy tryb zaawansowany – aby samodzielnie określić co chcemy  kopiować na dysk online: 

 

Wprowadzamy nazwę naszej pierwszej kopii oraz pozostałe parametry w zależności od zakupionej opcj, 

możemy zdefiniować kopiowanie nie tylko danych lokalnych ale także dyski sieciowe, bazy danych itd. 
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Wskazujemy katalogi na dysku komputera, które mają się automatycznie kopiować na dysk online. Podczas 

dodawania kolejnych katalogów pasek postępu pokazuje nam ile jeszcze miejsca mamy do wykorzystania z 

przyznanej przestrzeni podczas zakładania konta użytkownika. 

 

Po kliknięciu przycisku „zapisz” pojawi się ekran główny aplikacji i możemy uruchomić ręcznie pierwszą kopię 

wybierając „wykonaj teraz” – kolejne kopie będą się wykonywać zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.  
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