1

Produkt: EG Strato

1.1

Vilkår for Tredjepartsydelser

Ingen

1.2

Tekniske krav /system krav

Serverkravene til EG Strato er følgende ved installation på eget udstyr
• Den dedikerede filserver, terminalserveren og arbejdsstationen (som skal agere server) skal være af nyere model med minimum 8 GB ram.
• Løsningerne kræver, at server og arbejdsstationerne er kablet til netværket.
• Databasen ligges på C-drevet på serveren.
Vi anbefale, at netværket minimum skal være 1 gigabit, så hastigheden og oplevelsen af EG Strato bliver
optimal.

Nedenfor ses vores anbefaleringer for udstyr til EG Strato:

1.2.1

Løsning 1: Terminalserverløsning

Der kan vælges en terminalserverløsning, hvor programmerne EG Strato og Office Pakken installeres på
terminalserveren. En terminalserveropsætning overfører lokale printerinstallationer til terminalserveren,
således at det er muligt at printe til brugerens egen printer. I og med at EG Strato, Office Pakken,
printerdriver m.v. kører via terminalserveren, skal den kunne performe med høj hastighed. Anbefales med
mere end 1 brugerlicens i EG Strato.

1.2.2

Løsning 2: EG Strato Online

Tillæg såfremt I ønsker, at EG Strato hostes i vores onlinemiljø med udgangspunkt i 2 brugere. EG Strato
Online øger IT-sikkerheden, backup af dataene, kan tilgå EG Strato alle steder samt slipper for uforudsete
udgifter.
Såfremt der er flere end 1 bruger anbefaler vi, at I kobler op med en firewall med "side to side" VPN
forbindelse samt en fast IP-adresse.
Vi har ligeledes kunder, som kører med nedenstående løsninger, hvor hastigheden i EG Strato er acceptabel.

1.2.3

Løsning 3: Dedikeret Filserver
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Du har mulighed for at købe en filserver, hvor du kan gemme databasen og dataene på filserveren. Med
denne løsning skal EG Strato og Office Pakken altid være installeret på arbejdsstationerne. Løsningen kan
ikke anbefales for over 2 brugerlicenser til EG Strato.

1.2.4

Løsning 4: Arbejdsstation anvendes som server (2 arbejdspladser og 3 som agerer server)

En anden løsning, som kunne være en god løsning kunne være at købe en tredje arbejdsstation, som agerer
server. Arbejdsstationen skal være en bærbar PC, som du herefter har mulighed for at tage med hjem og
arbejde med EG Strato, hvis du ønsker at anvende programmet hjemmefra.
Der må ikke arbejdes på den der agere server

1.3

Persondata

Leverandørens behandling af personoplysninger i relation til dette produkt er omfattet af Leverandørens databehandleraftale.
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