Konfigurace počítače
pro dodávky VIS
Potřebné vybavení
Minimální nutné požadavky na výpočetní techniku pro aplikace VIS ve verzi pro Windows:
Microsoft Windows od verze 7
technické parametry počítače dle doporučení pro danou verzi Windows
procesor pracující na frekvenci minimálně 1,5 GHz, doporučeno 2 GHz
procesor s minimálně 2 jádry, doporučena 4 jádra
4 GB systémové paměti (RAM)
pevný disk (pro program se potřebuje do 1 GB volného prostoru, další místo je třeba pro data)
disk pro uložení dat musí být interní disk typu HDD nebo SSD (nelze použít pevný disk typu Flash)
monitor libovolného typu (doporučená velikost 22” nebo lepší)
grafické rozlišení 1280x768 nebo více
připojení na internet pro instalaci
volný USB port pro potřeby zálohování dat na flash disk
myš
tiskárna (typ podle potřeb a možností uživatele)
příslušný typ a počet komunikačních portů podle počtu komunikačních linek a typu rozhraní
externích zařízení (terminály, tiskárny, zákaznické displeje, apod.)
doporučeno trvalé připojení na Internet, které umožní rozšiřující funkce

Technická specifikace

uživatel musí mít dostatečná práva ve Windows pro instalaci a spuštění programu
pro použití na počítačové síti musí server sítě umožňovat sdílení souborů podle pravidel Windows
pro Stravné 5: počítač nebo server sítě musí umožňovat provozovat Microsoft SQL Server
2008R2 nebo novější (součástí dodávky programu je MS SQL Server ve verzi Express, je možné
použít vlastní MS SQL Server)
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Počítač pro dodávky VIS
počítač pro komplexní dodávku (včetně programů VIS nebo stravovacího systému)
garance optimálního poměru cena/výkon
garance záruky na všechny prvky dodávaného systému
záruka na počítače 2 roky
při poruše počítače v záruční době garance servisu do 24 hodin

Počítač pro komplexní dodávku

(optimální poměr cena/výkon)

Technická specifikace
PC
OS: originální Microsoft Windows 10 Pro CZ 64 bit
CPU: Intel Pentium min 3,6 GHz 4 jádra
RAM: Min. 4GB
HDD: SSD 2,5” 250GB
CZ Klávesnice, myš
Výstupy: 1x COM port
2 x USB 3.0 a 4 x USB 2.0 vzadu
2 x USB 3.0 vpředu
DVI, DSUB
1 x LAN 1Gb
PS/2
audio
LCD
Úhlopříčka [palce]: 24”
Rozlišení: 1 920 x 1 080 při 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Reproduktory: ano
Konektory: D-Sub, DVI-D
Montáž na zeď: VESA 100 mm
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