
 
Technické požiadavky pri inštalácií SQL 

 

  PC Terminal server (TS) SQL server 

Procesor: 2-jadrový - 2,4 GHz 2-jadrový - 2,4 GHz 2-jadrový - 2,4 GHz 

Operačný 
systém: 

Windows 10 Pro, Windows 8 Pro,  
Windows 7 Pro s SP1 

Windows Server 2016, 
Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2012, 
Windows Server 2008 R2 

niektorý z OS 
odporučených pre PC 
alebo TS 

Pamäť 
RAM: 

4 GB RAM 
8 GB RAM - ak obsahuje SQL Server 

4 GB RAM + 500 MB pre 
každého používateľa, 
8 GB RAM - ak obsahuje SQL 
Server 

4 GB RAM (ak je 
využívaný súčasne ako 
klientsky PC - 8 GB RAM) 

Úložisko 
dát: 

disk počítača s OS Windows; 
pre rýchlejšiu prácu SSD disk 

disk počítača s OS Windows; 
pre rýchlejšiu prácu SSD disk 

disk počítača s OS 
Windows; 
pre rýchlejšiu prácu SSD 
disk 

Sieť: LAN 100 Mbit/s LAN 100 Mbit/s; 
pre pripojenie cez RDP - WAN 
5 Mbit/s 

LAN 100 Mbit/s  

        Požiadavky nutné pre inštaláciu (zabezpečené na strane klienta pred inštaláciou) Áno/Nie/Počet 

Systém spĺňa odporúčané hardvérové a softvérové požiadavky na inštaláciu SQL servera? 
Ak áno, je potrebné uviesť verziu operačného systému Windows. 

 

Počet PC na ktorých sa pracuje s programom OMEGA.  

Počet databáz, ktoré chcete previesť na SQL server.  

Názvy počítačov a servera musia obsahovať len písmená anglickej abecedy (bez pomlčiek, 
čiarky a diakritiky).  

 

Všetky PC a aj server sú v jednej doméne alebo workgroup (pracovnej skupine).  

Ak používate registračné pokladnice alebo fiškálne moduly, sú tieto pripojené k PC, 
nastavené servisným technikom a komunikujú (vypĺňajte iba pre produkt OMEGA, ak 
pracuje s ECR resp. FM). 

 

Ak  máte  terminálových  klientov, potom sú títo plne sprevádzkovaní, na server vedia 
všetci pristupovať prostredníctvom Remote Desktop Connection (RDP) a vedia z neho 
tlačiť (vypĺňajte len v prípade inštalácie SQL servera na Terminál server). 

 

Pokiaľ sa počas inštalácie zistí, že vopred nahlásené informácie zapísané v tomto formulári sa líšia od skutočnosti, 
bude okrem dohodnutej sumy vyfakturovaná aj čiastka za navyše nevyhnutne vykonané úkony (hodinovou sadzbou 
podľa cenníka). 

 

 


