Dokumentacja Produktu
Wymagania systemowe: EGR – OnlinePlanner

1 Minimalne wymagania – po stronie Klienta
Procesor:

Dual Core 2.0 GHz

Karta graficzna:

Dla widoku 3D: ATI/AMD, nVidia, 128 MB

Rozdzielczość ekranu:

1280 x 1024 pikseli

Przeglądarka:

Microsoft Internet Explorer 10
Mozilla Firefox 24
Google Chrome 38
Safari 8
Opera 25

Adobe Flash Player 11

2 Minimalne wymagania – po stronie serwera
System operacyjny:

Red Hat Enterprise Linux 6 x86_64
CentOS 6 x86_64

Python (Wersja 2.7)
Obsługa Phyton (nginx i uwsgi )
Moduł bazy danych redis
Serwer SMTP

3 Połączenie z pCon.configurator Online
Wprzypadku łączenia EGR – Online Planner z pCon.configurator należy spełnić dodatkowe wymagania.

3.1

Dysk Twardy – Po stronie serwera

By zachować ciągłość pracy w miarę zwiększania liczby użytkowników systemu w czasie rzeczywistym wymagany
jest wydajniejszy serwer.
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Poniższe parametry wpływają na ustawienia systemu:
Procesor:

Ilość równoległych sesji
Rozdzielczość obrazu
Złożoność danych OFML

Pamięć:

Ilość równoległych sesji
Ilość katalogów OFML

Miejsce na dysku twardym:

~140MB na potrzeby instalacji pCon.configurator Online
Pamięć podręczna (w zależności od ilości i rozmiaru sesji
jak również implementacji interfejsu użytkownika)
Dane OFML
Rejestr (do kilku gigabajtów)
Obraz pamięci podręcznej (rozmiar konfigurowalny)

Wymagane pakiety:

zlib-1.2.3 for /lib64/libz.so.1
libuuid-2.17.2 for /lib64/libuuid.so.1
libjpeg-6b for /usr/lib64/libjpeg.so.62
libtiff-3.9.4 for /usr/lib64/libtiff.so.3 i
/usr/lib64/libtiffxx.so.3
libpng-1.2.49 for /usr/lib64/libpng12.so.0
libstdc++-4.4.6 for /usr/lib64/libstdc++.so.6
freetype-2.3.11 for /usr/lib64/libfreetype.so.6

Java 7 Runtime Environment

3.2

Parametry

Poniższe parametry stanowią dobre rozwiązanie dla średniej liczby użytkowników (mniej niż 20 użytkowników w
tym samym czasie) z akceptowalnym czasem odpowiedzi:
Procesor:

4 Core 3.50 GHz (np. Intel® Xeon® E3-1275 v2) lub wyższy

Pamięć:

32 GB ECC RAM

Miejsce na dysku twardym:

300 GB SAS 6 Gb/s 15000 rpm

Ponadto serwer musi posiadać dedykowany interfejs sieciowy z adresem MAC do odczytu.
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Nota prawna
© 2016 EasternGraphics GmbH | Albert-Einstein-Straße 1 | 98693 Ilmenau | GERMANY
Program zastrzeżony prawami autorskimi. Wszystkie prawa należą do EasternGraphics GmbH. Tłumaczenie,
powielanie i dystrybucja materiału w całości jak i w części jest dozwolona tylko w przypadku uzyskania pisemnej
zgody EasternGraphics GmbH.
EasternGraphics GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy w kompletności danych, powstałe w wyniku
przerwania ciągłości pracy z programem i przydatności względem indywidualnych celów użytkowania.
EasternGraphics GmbH nie ponosi odpowiedzialności, z wykluczeniem rażącego nieumyślnego spowodowania
nieodwracalnych szkód dla zdrowia i życia.
Wszystkie opisy zawarte w pracy mogą być objęte znakami towarowymi odpowiednich właścicieli i w związku z
powyższym podlegają ochronie prawnej. Brak jasno określonego statusu wobec danej partii materiału nie
oznacza możliwości bezpłatnego korzystania z niego.
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