Wymagania techniczne
Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0 wersje 2018

Wersja krótka

Wymagania techniczne
•

Windows Windows™ 7/8/8.1/10 (x86/x64)

•

Procesor 1GHz kompatybilny z x86 lub x64 (2 rdzenie)

•

2 GB RAM

•

6 GB miejsca na dysku

•

NET Framework 4.6.2

•

Połączenie internetowe

•

Monitor o rozdzielczości min. 1024x768
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Szczegółowa lista wymagań technicznych

Wymagania techniczne
•

Windows™ 7/8/8.1/10 (x86/x64)

•

Windows™ Server 2012/2012R2/2016 (w tym usługi terminalowe)

•

NET Framework 4.6.2

•

Wgrane wszystkie krytyczne aktualizacje do Windows i pakietu .NET 4.6.2

•

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień
regionalnych na polskie

•

Połączenie internetowe

Minimalne wymagania sprzętowe
•

Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86 lub x64 (2 rdzenie)

•

2 GB RAM

•

6 GB wolnego miejsca na dysku

•

Karta XGA (1024x768)

Dodatkowe oprogramowanie
•

Do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF wymagana jest instalacja
programu pozwalającego na odczytanie dokumentów w tym formacie np. Adobe®
Acrobat® Reader.

•

Programy współpracują z oprogramowaniem Microsoft Office 2010, 2013, 2016.

•

Informacje o wykorzystaniu silnika bazy danych przez aplikacje:
Nazwa aplikacji

Pervasive PSQL

MySQL

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

tak

-

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura

tak

-

Sage Symfonia Start 2.0 Handel

tak

-

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

tak

-

Integracja dla Sage Symfonia 2.0 Finanse i
Księgowość
Sage Symfonia 2.0 Handel

tak

-

tak

-

Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe

tak

-

Sage Symfonia 2.0 e-Box: e-Dokumenty

-

tak

Sage Symfonia 2.0 e-Box: e-Deklaracje

-

-
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Wymagania techniczne dla rozszerzeń funkcjonalnych programów Sage Symfonia 2.0
i Sage Symfonia Start 2.0 w wersjach 2018
•

Sage Asystent dostępny w ofercie dla Biur Rachunkowych:
– Wymagania techniczne dla aplikacji dostępne są w dokumencie wymagań dla
Sage Asystent.

•

Sage Connect dostępny w ofercie dla Sage Symfonia 2.0 i Sage Symfonia Start 2.0:
– Do pełnej pracy wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

•

Sage Symfonia 2.0 e-Box: e-Dokumenty:
– Wykorzystuje serwer MySQL dystrybuowany przez program instalacyjny aplikacji.
– Do pełnej pracy wymaga 32-bitowego klienta poczty zgodnego z interfejsem MAPI
oraz połączenia z Internetem.

•

Sage Symfonia Analizy Finansowe wymagają - dotyczy tylko Sage Symfonia 2.0:
– Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 w wersji 32-bitowej.
– Programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość w kompatybilnej wersji.
– Instalacji komponentu Sage Symfonia 2.0 Integracja w kompatybilnej wersji
do automatycznego pobierania danych z programu Sage Symfonia 2.0 Finanse
i Księgowość.

Wyjaśnienia dodatkowe
•

Edycje Windows
Windows RT nie jest wspierany przez oprogramowanie Sage.
Rekomendujemy system Windows™ w wersji przeznaczonej dla firm ponieważ edycje
Home działają tylko w sieciach typu peer-to-peer, a tym samym nie mogą być użyte
w domenach sieciowych (usługa Active Directory).
Więcej informacji o różnicach w edycjach Windows dostępnych jest na stronach
Microsoftu pod adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/Compare

•

Powyższe wymagania techniczne dotyczą również Serwera Kluczy Sprzętowych,
którego instalacja jest wymagana do pracy w trybie wielofirmowym.

•

Motor baz danych Pervasive Software Inc.
Wraz z programem instalacyjnym dystrybuowany jest motor bazy danych firmy
Pervasive Software Inc.:
Pervasive PSQL version 12 (Workgroup) (“PSQL v12”)
Zalecenia:
– Rekomendujemy instalowanie ostatniego dostępnego zestawu SP ze strony
producenta.
– Wymagania sprzętowe dla Pervasive PSQL version 12 są zgodne z wymaganiami
dla wersji v11 - dostępne pod linkiem:
http://www.pervasive.com/database/Home/Products/PSQLv11/HardwareRequirem
ents.aspx
Wspierane systemy operacyjne dla PSQL v12 określone są na stronie:
http://www.pervasive.com/database/Home/Products/PSQLv12/v12OSSupport.aspx
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•

Do pracy powyżej 10 stanowisk wydawany jest Pervasive PSQL Server. Za wydanie
tej licencji pobierana jest od klienta opłata administracyjna zgodnie z cennikiem.
Ta wersja Pervasive dystrybuowana jest na płycie instalacyjnej.
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