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WYM AG ANI A N A SERWER DL A APLIK ACJI
System operacyjny:

Linux Debian 10 lub Windows 7 / 10 / Server

Procesor:

min. 4-rdzeniowy o taktowaniu 3,5 Ghz lub szybszy

Pamięć RAM:

min. 4 GB z dostępnej wolnej pamięci przeznaczony na system CRM Vision.
Zalecane 8-16 GB RAM, w zal. od planowanego obciążenia.

Dysk twardy:

Zalecany jest RAID 1 (mirroring) oraz szybkie dyski SSD, oraz dodatkowy
dysk twardy i/lub konto FTP do wykonywania kopii zapasowych.
Zajętość dysku:
- SSD: aplikacja CRM + baza danych: 1-10 GB
- HDD: pliki wgrywane do CRM: wg potrzeb użytkowników + kopie bezp.

Łącze:

Do efektywnej pracy zdalnej z systemem CRM Vision, zalecamy łącze
symetryczne zapewniające przepustowość na poziomie minimum 10 Mbit/s + 1
Mbit/s dla każdych 5 użytkowników. Jeśli będą wgrywane do systemu duże
załączniki, wówczas przepustowość należy odpowiednio zwiększyć.



Komponenty, które zostaną zainstalowane w momencie wdrożenia systemu:

Środowisko JAVA: Java JDK 8  Baza danych: PostgreSQL 9.5  Serwer aplikacji: Glassfish 4.1

Wymagania podczas wdrożenia:
Na czas wdrożenia prosimy o przygotowanie danych dostępowych:







Adres e-mail i numer telefonu do administratora serwera
Systemu operacyjnego serwera (login i hasło administratora / root)
Konta email (SMTP), z którego system CRM będzie wysyłał wiadomości do użytkowników
Konta email (SMTP), z którego system CRM będzie wysyłał email do klientów (np. mailing)
Dysku / folderu kopii zapasowych
Routera (wymagane będzie przekierowanie portów www aplikacji CRM na serwer):
o 54322, 54848 oraz 8443, 8080. Porty są potrzebne na czas instalacji (później na czas
aktualizacji/serwisu)
o jeśli użytkownicy będą pracować zdalnie bez VPN, będą używali portu 8443 (stałe
przekierowanie)
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