
Anbefalte operativsystemplattformer og -nettlesere:
• Windows 10 og nyere

• Microsoft Edge (heller enn Internet Explorer), Google Chrome og Firefox (nyeste versjoner) 

•  DMSi-integrering krever Microsoft.NET Framework v3.5 og nyere 

Maskinvarekonfigurasjoner:
• 4 GB RAM*

• 1920 x 1080 skjermoppløsning

*  Det anbefales at 128 MB RAM er tilgjengelig for hver nettleserøkt av Microcat EPC.

Skjerminnstillinger:
Slik endrer du størrelsen på skrift og fliser i Microcat EPC:

•  Endre på zoom-innstillingene: Hvis du har en mus med et rullehjul, kan du bruke Ctrl-tasten på 
tastaturet og rulle hjulet opp eller ned for å finne ønsket oppløsning. Du kan også endre zoom-
prosenten manuelt fra nettleserens innstillinger-meny.

•  Endre på skjerminnstillingene: Både Windows og MacOS/iOS har innstillinger for skjermskalering, som 
lar deg justere størrelsen av alle tekster, apper og bilder som vises på dataskjermen din. Dersom du 
bruker Windows, går du til “Skjerminnstillinger”, og om du bruker MacOS/iOS, går du til “Skjermer”.

For nettbaserte brukere
Optimal tilgang til Internett:

•    Bredbåndsbasert Internett-tilgang (T1, kabel, xDSL eller bedre tilkobling).

•     En bredbåndstilkobling med høy hastighet og kort ventetid sørger for de fleste behovene til en moderne 
forhandler og Microcat EPC. Hvis tilkoblingen også støtter Internett-baserte telefon/video-samtaler, 
nedlasting av store filer eller er vertskap for forhandlerens nettsted, kan det være nødvendig med 
raskere og mer robust tilkobling. Forhandlerens Internett-tjenesteleverandør kan ta hensyn til bestemte 
omstendigheter og gi råd deretter.

Essensielle innstillinger for nettverket:

•     Der det brukes en proxy-server for Internett, påse at du har ubegrenset tilgang til følgende domener: 
“*.ifmsystems.com”, “*.myinfomedia.com”, “*.superservice.com”, “*.superservice.auth0.com”.

Nettleserinnstillinger:

•     Hvis nettleserens innstilling for popup-blokkering er slått på, kontroller at disse domenene inkluderes 
som unntak: “*.ifmsystems.com”, “*.myinfomedia.com”, “*.superservice.com”, “*.superservice.auth0.com”.

• Informasjonskapsler er aktivert

• JavaScript er aktivert

Laget av produsenten bak det prisvinnende elektroniske delesalgssystemet, Microcat.
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