SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO PROVOZ
Intuo – Company Intelligence
Požadovaný HW a SW zajišťuje zadavatel implementace Intuo. Dodavatel Intuo poskytne na
vyžádání konzultace potřebné pro optimální přípravu a správu systémového prostředí.

SERVEROVÁ ČÁST
Aplikační server
Počet a výkon CPU dle počtu uživatelů 1QC (2-4 vCPU) do 20 konkurenčních
uživatelů
4GB RAM
HDD RAID1 prostor na přílohy
Windows server 2012 R2 nebo novější
MS .NET Framework 4.7.1 nebo novější
SQL server
Počet a výkon CPU dle počtu uživatelů 1QC (2-4 vCPU) do 20 konkurenčních
uživatelů
Paměť dle objemu databáze a očekávaného růstu (min 8GB)
Datový prostor dle objemu DB a jejího růstu (min 100GB RAID10)
Operační systém MS Windows 2012 R2 nebo novější
Microsoft SQL Server 2014 nebo novější, ve verzi odpovídající operačnímu systému a
velikosti paměti
MS .NET Framework 4.7.1 nebo novější

UŽIVATELSKÁ ČÁST
Klientský SW vyžaduje PC vybavené min procesorem P4/1,5 GHz, 4GB paměti
Doporučená konfigurace pro klientský SW je procesor Intel i3, 8GB paměti
Operační systém MS Windows 7 nebo novější
Instalován MS .NET Framework 4.7.1 nebo novější
MS Outlook 2013 nebo novější (pro možnost pracovat s E-mail zprávami)
MS Excel 2013 nebo novější (pro možnost exportu dat do formátu XLS)
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OBECNÉ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ
Min 1Gbps LAN infrastruktura pro Aplikační a SQL server
Síťový protokol TCP/IP
Pro podporu ověření z domény je nutná dostupnost MS Windows serveru s Active
Directory (DC)
Zajistit provozní zálohu systému Intuo (databáze, konfigurační soubory a soubory
příloh)
Pro poskytnutí optimální podpory doporučujeme umožnit vzdálenou správu
Systém může být provozován na virtualizační platformě, kompatibilní s Windows jako
guest OS, doporučené jsou VMWARE vSphere/ESXi nebo Microsoft HYPER-V
povolit TCP komunikaci client –> server (obvykle TCP any:any -> tcp any:8991)
Výše uvedené požadavky jsou doporučené minimální pro standardní konfiguraci systémového
prostředí. V obecném doporučení však nelze zohlednit ostatní možné provozované aplikace na stanici
nebo serveru a požadavky odpovídající konkrétním provozním podmínkám a objemu zpracovávaných
dat. Konkrétní konfiguraci doporučujeme konzultovat s dodavatelem.
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