מחלקת שיווק

בית הלל  ,3תל-אביב 67017
טל ,03-5631970 .פקס 03-5612310

דרישות חומרה ותוכנה לחשבשבת ERP
מסד נתונים MS SQL Express
רשת עד 5

יעוץ טכני טלפוני למשווקי חומרה ולבתי תוכנה :אורי שמאי נייד052-9594267 :

ברשת עד  5משתמשים ניתן לעבוד במסד הנתונים  SQL Expressהמותקן על אחת מתחנות העבודה )מחשב ראשי( .ניתן להגדיל את מספר
התחנות עד  7משתמשים בתנאי שבסיס הנתונים מותקן על שרת או עמדה ברשת המשמשת כשרת בלבד )ולא על אחת מתחנות העבודה
הפעילות( ,ובתנאי שנפח הפעילות אינו גדול במיוחד )כגון עסקים שיש בהם נקודות מכירה שמפיקות חשבוניות רבות(.

חומרה:

דרישות מינימליות

מעבד ליבה כפולה ומעלה
מחשב עם מעבד  Atomאינו מתאים לעבודה כתחנה ראשית
 8 GB RAMומעלה
4-8 GB RAM

מעבד
Server

מחשב ראשי
זיכרון פנימי

Win 8.1\10
Win10
Win 8\8.1
Win 7

תחנה
זיכרון פנימי

דיסק )מקום פנוי(
כונן  DVDצורב
גישה לאינטרנט
רזולוציית מסך
גיבוי
אל פסק  -במחשב הראשי

דרישות מומלצות

4 GB RAM
4 GB RAM
2 GB RAM
50 GB Hard Disk
20 GB Hard Disk
במחשב הראשי או באחת מתחנות העבודה
במחשב הראשי או באחת מתחנות העבודה
התוכנה מותאמת לעבודה ברזולוציה של  1024x768ומעלה
צורב  DVDאו טייפ גיבוי או  Disk On Keyאו דיסק חיצוני )מומלץ לגבות לסירוגין בסוגי התקנים שונים(

לתשומת לבכם :מדפסת סיכות אינה מתאימה לעבודה בתוכנת חשבשבת ERP

תוכנה:
מערכת הפעלה
)תואמת עברית(

מחשב ראשי

 Windows 10או ) Windows 8 \ 8.1עדיפות ל (Bit 64
או  SP1) Windows 7ומעלה(

או
Server 2003ו) SP1ומעלה( או
לכל המערכות הנ"ל יש להתקין:
 SPמתאים  +תוכנת דוט נט  (.NET) 3.5וגם  Windows Installer 4וPowershell -
 Windows 10או Windows 8 \ 8.1
או  SP1) Windows 7ומעלה(
לכל המערכות הנ"ל יש להתקין:
 SPמתאים  +תוכנת דוט נט  (.NET) 2ומעלה
Server 2008 / 2008R2 / 2012

תחנת עבודה

גישה לאינטרנט
או
חיבור באמצעות Remote Desktop
) (RDPלצורך תמיכה מרחוק )ע"י סניף השירות(

יש לוודא שבאחת התחנות יש גישה לאינטרנט.
תמיכה מרחוק מתבצעת באמצעות גלישה יזומה של הלקוח לאתר חשבשבת.
בשיטת  RDPיש לוודא שתחנת העבודה מוגדרת באופן המאפשר השתלטות
ע"י מחשב חיצוני וערוץ ) port 3389 (Tcpפתוח לתקשורת.

העובדים ברשת מתבקשים לוודא ,כי ברשותם:
אין להשתמש ברשת אלחוטית חוטי תקשורת מסוככים
מרכזיית רשת חזקה או מתג 1G / 100M

פרוטוקול TCP/IP

מומלץ לבצע בדיקת תקינות רשת ע"י גורמים טכניים מוסמכים ,לפני התקנת תוכנת חשבשבת ERP
אני החתום מטה מאשר בזה ,כי מערכת המחשבים במשרדנו עונה על הדרישות הנ"ל .מוסכם עלינו ,כי ביקור חוזר של מתקין חשבשבת ,שיידרש
עקב חוסר התאמה למפרט הנ"ל ,יהיה כרוך בתשלום של + $60 :מע"מ לשעת עבודה) .נא לשלוח לפקס מספר(03-5612310 :
שם החברה:

מס‘ מנוי:

שם החותם:

איש קשר:

תפקיד:

טלפון לבירורים:

חתימה וחותמת החברה:

תאריך:

לשרותכם חברת החומרה של חשבשבת :טל 073-2454545 .או במיילbeni@wiz-hw.co.il :

