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MS SQL databáza – štandardná databáza, postačujúca je Express verzia dostupná bezplatne
technológia .NET Framework a C# – moderné a spoľahlivé vývojové prostredie
prepojenie s OPIS – na základe požiadaviek poskytovateľov riešení OPIS
užívateľské nastavenie vzhľadu obrazovky – umožňuje nastaviť pracovnú plochu aplikácie podľa
konkrétnych požiadaviek pracovníka obsluhy
inteligentné prečíslovanie bodov programu – jednoduché presunutie bodu, vynechanie bodu,
prečíslovanie bodov podľa poradia
rozšírená správa dát – údržba kmeňových údajov prostredníctvom štandardných formulárov
rozšírené možnosti nastavení aplikácie – priamo v prostredí aplikácie, podľa oblastí
bezpečnejší prístup cez meno a heslo používateľa
panel rýchlej voľby s možnosťou interaktívneho nastavenia
rozšírené možnosti prípravy zasadnutia – detailný program zasadnutia vrátane návrhov, materiálov
a príloh
práca s textom návrhu na uznesenie – zobrazenie samotného návrhu na projektore vrátane jeho
editácie
možnosť zmeny poradia materiálov k danému bodu zasadnutia
rozšírené možnosti importu/exportu dát z/do externých systémov – podpora xml, txt a dat formátov
aktívne zobrazovanie informácií na projektore
HARDVÉROVÉ A SOFTVÉROVÉ POŽIADAVKY







procesor 1,5 GHz, RAM 2 GB, HDD 5 GB voľného miesta (navyše miesto na pevnom disku pre vytváranie
zvukového záznamu), grafická karta DirectX® 9.0c 64 MB, monitor 1 024 x 768 bodov
niektoré funkcie vyžadujú vstupno / výstupné zvukové zariadenie, pripojenie počítača na sieť, Windows®
Internet Explorer® 9.0 alebo novšiu verziu
OS Windows XP a vyššie (odporúčame OS Windows 7 Professional SP1)
.NET Framework 4.0 inštalovaný (súčasť inštalácie)
platná licencia MS SQL Server 2008, prípadne bezplatný MS SQL Server Express 2008
LICENCIE






neobmedzená licencia (-) – nemá obmedzenú platnosť, aktualizácie sú dostupné za poplatok
ročná licencia vrátane aktualizácií (Y) – platná 12 mesiacov, aktualizácia dostupná pri predĺžení licencie
licencia na počet poslancov (D) – na objednaný počet poslancov bez časového obmedzenia platnosti,
aktualizácie sú dostupné za poplatok
ročná licencia na počet poslancov vrátane aktualizácií (YD) – platná 12 mesiacov na objednaný počet
poslancov, aktualizácia dostupná pri predĺžení licencie
TECHNICKÁ PODPORA

Pre komplexnú podporu Vám naši odborne zaškolení pracovníci ponúkajú telefonické konzultácie, emailovú
komunikáciu, inštaláciu, zaškolenie, prípravu dát, servisnú návštevu, revíziu zariadenia, riešenie prevádzkových
problémov, prepojenie s externými aplikáciami, úpravu dát a výstupných formátov, atď.
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