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Zalecenia systemowe – MONITOR G5 
Poniższe specyfikacje zostały opracowane przez Monitor ERP System AB w celu upewnienia 

się, czy środowisko serwera ma wyposażenie wystarczające, aby obsłużyć MONITOR G5 i 

spełnić wymagania sprzętu komputerowego z nim związanego. Zdecydowanie zalecamy 

przestrzeganie tych wymagań, aby zapewnić optymalną jakość podczas korzystania z 

MONITORA G5, a tym samym aby uniknąć niekorzystnych problemów z wydajnością. 

W przypadku pytań dotyczących zaleceń systemowych prosimy o kontakt z Centrum 

Wsparcia Monitora. 

Serwer  

Sprzęt serwerowy należy kupować od renomowanych, dobrze znanych producentów. 

Sprzęt nie powinien być starszy niż 5 lat. Jeśli używany jest serwer wirtualny, należy 

pamiętać, że powinien mieć odpowiednią pojemność. 

Pamięć 

Zarówno serwer aplikacji, jak i serwer bazy danych wymagają dużej ilości pamięci, aby nie 

powodować dużego obciążenia dysku twardego. System sam się optymalizuje, co oznacza, 

że często używane dane są załadowywane do pamięci. 

Procesor 

Zarówno serwer aplikacji, jak i serwer bazy danych wykorzystują wielowątkowość, aby móc 

obsługiwać wielu użytkowników jednocześnie. Procesor serwera powinien zatem mieć wiele 

rdzeni z szybkim procesorem. 

System operacyjny 

Wersje Windows Server Standard/Centrum danych obsługiwane przez wsparcie Microsoft 

Mainstream. System operacyjny powinien być zawsze aktualizowany najnowszymi 

aktualizacjami. 

Inne wymagania  

Konieczna jest instalacja Microsoft .NET Framework 4.8. Dla zapewnienia pełnej 

funkcjonalności MONITORA, konieczna też będzie domena, z którą można połączyć serwer. 

Dysk twardy 

W miejscu na dysku na serwerze należy uwzględnić oprogramowanie oraz miejsce na 

przyszłe aktualizacje. Należy pamiętać, że miejsce na dysku jest również wymagane dla baz 

danych i przez kilka dni dla plików kopii zapasowych. 

Przykład: W poniższym zaleceniu dotyczącym pojemności serwera zakłada się, że zarówno 

serwer aplikacji, jak i serwer bazy danych działają na tym samym komputerze i że nie jest na 

nim uruchomione żadne inne oprogramowanie. 
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Wymagania mogą się znacznie różnić w zależności od liczby użytkowników i ilości danych 

obsługiwanych w systemie. Rekomendacja opiera się na standardowym przepływie z 

normalną ilością danych. 

Users CPU RAM Hard drive 

10–30 A minimum z 2.4 GHz z 4-8 cores 16–32 GB > 10% dostępnych lub 40 GB 

>30 (Prosimy o kontakt z naszym Działem Wsparcia) 

         

Windows – klient 

Pamięć główna  

(RAM) Zalecane jest posiadanie 2 GB dostępnych dla MONITOR G5.  

Procesor  

Klient nie korzysta z wielowątkowości. Zalecamy procesor to co najmniej 2,4 GHz z 2–4 

rdzeniami. 

System operacyjny 

Wersje Windows Pro/Enterprise obsługiwane przez wsparcie Microsoft Mainstream. System 

operacyjny powinien być zawsze aktualizowany najnowszymi aktualizacjami.  

Inne programy 

Konieczne jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework 4.8. 

Twardy dysk 

Co najmniej 10% dostępne lub 10 GB. 

Grafika 

Zalecana rozdzielczość to 1920 × 1080 pikseli. 

 

Klient sieciowy 

System operacyjny  

W telefonach komórkowych i tabletach zalecamy: 

• Android 7 or later. 

• iOS 12. 

Przeglądarka internetowa 

W komputerach zaleca się korzystanie z nowoczesnej przeglądarki internetowej 

obsługującej wszystkie funkcje w interfejsie klienta sieciowego.  

 


