
Konfiguracja połączenia internetowego PPPoE 
Windows Vista

System Windows Vista posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie
szerokopasmowe, wymagające nazwy użytkownika i hasła
Konfiguracja połączenie jest bardzo prosta (proszę zastosować się do poniższych kroków)

1. Klikamy na przycisk Start wybieramy Panel Sterowania.

2. Otworzy się okno Panelu Sterowania, w oknie tym wybieramy "Sieć i Internet".

Rys.1

4. Kolejny krok to kliknięcie ‘Centrum sieci i udostępniania’ .
Rys.2



5. Następnie z menu po lewej stronie, klikamy "Skonfiguruj połączenie lub sieć".
6. Gdy pojawi się monit o wybór opcji połączenia, wybieramy opcję pierwszą, ‘Połącz z
Internetem’.
rys.3



8. Następnie wybieramy ‘Połączenie szerokopasmowe PPPoE’.
rys.4

9. W kolejnym kroku uzupełniamy nazwę użytkownika, hasło, oraz nadajemy nazwę połączenia np.
''Introlan''



10. Po kliknięciu ‘Połącz’ w poprzednim monicie, następuje proces łączenia

Połączenie jest ustanowione, można korzystać z internetu.

Aby w pełni skonfigurować połączenie przechodzimy do "Panel sterowania" -> "Sieć i Internet" ->
"Centrum sieci i udostępniania".



Klikamy na "Zarządzaj połączeniami sieciowymi" oraz prawym przyciskiem myszy na ikonie z
naszym połączeniem "IntroLan".

Następnie klikamy na Właściwości by ustawić parametry połączenia PPPoE.
Przechodzimy do zakładki Opcje i ustawiamy:

Próby ponownego wybierania numeru wpisujemy 0. Dzięki tej opcji, w przypadku rozłączenia
Pppoe będzie w nieskończoność próbowało się ponownie połączyć z Internetem.
Czas pomiędzy kolejnymi próbami ponownego wybierania numeru ustawiamy 1 sekunda. W
przypadku gdyby nastąpiło rozłączenie PPPoE, wówczas po 1 sekundzie połączy się na nowo.
Czas bezczynności przed rozłączeniem, ustawiamy Nigdy. Ta opcja służy do automatycznego
rozłączenia jeśli nie używamy Internetu. Jeżeli ustawimy w tej opcji jakiś czas (np. 1 minuta), to
połączenie rozłączy się automatycznie po 1 minucie (jeśli nie
będziemy korzystać z Internetu).
Zaznaczamy opcje Wybierz numer ponownie po przerwaniu połączenia.
Klikamy na przycisk OK.



Aby ustawić to połączenie jako domyślne do Internetu (by nie trzeba było ręcznie uruchamiać
połączenia PPPoE).
W tym celu przechodzimy do "Panelu sterowania" następnie klikamy 2 razy na ikonie "Sieć i
Internet" i "Opcje internetowe".

Otworzy się okno, wybieramy zakładkę Połączenia, w okienku Ustawienia połączenia
telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej zaznaczamy połączenie "IntroLan" i poniżej opcje
Zawsze wybieraj połączenie domyślne, klikamy na Zastosuj i następnie OK.

Połączenie zostało całkowicie skonfigurowane.


