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Cerințe de sistem isoLEX v.2.0
Dacă doriți să rulați isoLEX v.2.0 în sistemul dumneavoastră, iată de ce aveți nevoie:

CERINȚE HARDWARE SERVER
Obiect

Caracteristici Minime

Caracteristici Recomandate

Procesor
RAM
Placă video
HDD/SSD –

1.9 GHz
4 GB
Placă video integrată
500 GB

2.9 GHz sau mai mare
8 GB sau mai mult
Placă video dedicată
2.048 GB sau mai mare

spațiu stocare
Pentru echipele unde baza de date și
documentele nu ocupă foarte mult spațiu.

Pentru echipele unde volumul de muncă este
ridicat, iar totalul bazei de date (documente,
fișiere, scanări, etc.) ocupă spațiu de stocare
foarte mare.
Recomandăm un spațiu dedicat pentru stocarea bazei de date (sistem RAID sau SSD).
Dimensiunea spațiului de stocare depinde de mai mulți factori, precum:
● Numărul de utilizatori licențiați;
● Numărul de dosare care sunt gestionate (implicit fișierele cu care se lucrează);
● Preferințe ale administratorului de sistem sau ale dumneavoastră (HDD vs. SSD).

CERINȚE SOFTWARE SERVER
Implementarea sistemului isoLEX v.2.0 presupune rularea acestuia pe o licență de Windows. În acest
sens, puteți alege fie o licență Windows Server de tipul:
 Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012,
fie puteți alege o licență Windows (standard) de tipul:
 Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 sau 10.
OBLIGATORIU: serverul necesită conexiune periodică la internet!
Vă recomandăm cu încredere sistemele refurbished Liano Computers, beneficiind astfel de instalarea
și configurarea sistemului isoLEX fără costuri suplimentare.
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CERINȚE HARDWARE CLIENT
Obiect

Caracteristici Minime

Caracteristici Recomandate

Procesor
RAM
Placă video

1.6 GHz
2 GB
Placă video integrată

2.2 GHz sau mai mare
4 GB sau mai mult
Placă video dedicată

Intel® HD Graphics 4000

(ex: GeForce GT 720M)

HDD/SSD –

200 MB

spațiu stocare

Întreaga bază de date este stocată pe server, prin urmare unitatea utilizatorului nu necesită
spațiu suplimentar pentru rularea aplicației client.

Placă rețea

Wi-Fi (fără cablu) 10/100/1000

Prin cablu

Viteza de transfer este direct proporțională cu
viteza permisă de placa de rețea.

Transferul documentelor este mult mai bun
prin conexiunea realizată prin cablu de rețea.

CERINȚE SOFTWARE CLIENT
Implementarea sistemului isoLEX v.2.0 presupune rularea acestuia pe o licență de Windows. În acest
sens, puteți alege o licență Windows de tipul: Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1 sau 10.

Informații suplimentare pentru a utiliza anumite caracteristici:


Pentru funcționarea sistemului este necesară existența unei rețele (recomandare: cablu, opțional:
fără cablu/wi-fi) în care să fie cuprins atât unitatea server cât și unitățile client.



Pentru a utiliza sincronizarea cu sistemul ECRIS al Ministerului Justiției (portal.just.ro), aveți nevoie de
acces la internet permanent pe serverul dumneavoastră.



Generarea de documente ce conțin antetul și subsolul cu datele dumneavoastră presupune transmiterea
către reprezentanții isoLEX a graficii necesare.



Accesul spre isoLEX de la distanță se poate realiza prin intermediul unei conexiuni de tip VPN (Virtual
Private Network) pe care administratorul dumneavoastră de sistem o poate realiza/configura.



Sincronizarea informațiilor din calendarul isoLEX cu telefonul dumneavoastră este posibilă numai prin
intermediul unui „smartphone”, existând compatibilitate atât pentru sistemul de operare iOS, Android cât și
Windows.



Pentru sincronizarea isoLEX cu contul dumneavoastră de e-mail este necesar să utilizați Microsoft Outlook
și să solicitați reprezentanților isoLEX „pachetul Outlook”.



Posibilitatea de realizare a unei sincronizări între sistemul contabil folosit în prezent și isoLEX poate fi
activat numai după discuții prealabile.

