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 ERPדרישות חומרה ותוכנה לחשבשבת

עמדה בודדת

:חומרה
)ומעלה i3מומלץ(מעבד ליבה כפולה ומעלה מעבד

ומעלה 8GB  RAMפנימיזיכרון 

SSD)עדיפות לדיסק  GB Hard Disk 100 ()מקום פנוי(דיסק  

)חובה בכל תחנה המבצעת סליקת אשראי(נדרשת גישה לאינטרנט  גישה לאינטרנט 

ומעלהX 7681024התוכנה מותאמת לעבודה ברזולוציה של רזולוציית מסך

DVDאו צורב   Disk On Keyאו דיסק חיצוני או" ענן"גיבוי לגיבוי
)מומלץ לגבות לסירוגין בסוגי התקנים שונים(

פסק מומלץ לצורך מניעת אובדן נתונים ונזק למחשב בעת הפסקת חשמל-אלפסק-אל

:תוכנה
.  י חברת חשבשבת עם הפרמטרים המתאימים"תותקן ע SQL Expressתוכנת מסד נתונים

. אין להתקין את מסד הנתונים באופן עצמאי

מערכת הפעלה
) תואמת עברית(

Windows 10 אוWindows 8 \ bit64-מותאמת ל8.1
:ל יש להתקין"לכל המערכות הנ

SP • מתאים
ומעלהNET 4.5.תוכנת דוט נט • 

Windows Installer 4 • 
Powershell • 

גישה לאינטרנט

או  

חיבור באמצעות
Remote Desktop (RDP)

י "לצורך תמיכה מרחוק ע
.סניף השירות

.יש לוודא כי לתחנה יש גישה לאינטרנט
.  תמיכה מרחוק מתבצעת באמצעות גלישה יזומה של הלקוח לאתר חשבשבת

יש לוודא שתחנת העבודה מוגדרת באופן המאפשר השתלטות  RDPבשיטת 
Tcpי מחשב חיצוני וערוץ "ע Port 3389 פתוח לתקשורת.

נדרש חיבור  , ליצירה ולשליחה של מסמך דיגיטלי ישירות מתוכנת חשבשבתתוכנת דואר אלקטרוני
.לתוכנת דואר

תומכת בשליחת מיילים מתוכנת מייקרוסופט אאוטלוק   ERPחשבשבת
MS Outlook -- ואילך2007מגרסה.



.  ל"כי מערכת המחשבים במשרדנו עונה על הדרישות הנ, אני החתום מטה מאשר בזה
,ל"שיידרש עקב חוסר התאמה למפרט הנ, כי ביקור חוזר של מתקין חשבשבת, מוסכם עלינו

. מ לשעת עבודה"מע+ $ 60: יהיה כרוך בתשלום של

)03-5612310: נא לחתום ולשלוח לפקס מספר(

אישור הלקוח

שם החברה

תפקידשם החותם

חתימה וחותמת החברה

איש קשרמנוי' מס

טלפון לבירורים

תאריך

: לשאלות בנושא דרישות חומרה ניתן לפנות ל

dudu@wizsoft.com :דודו בוכני נייד: 052-9594251 | מייל
ו א

eyali@wizsoft.com :אייל ישראל נייד: 052-9594314 | מייל

בהצלחה 
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