
Doporučené operační systémy a prohlížeče:
•   Windows 7 a vyšší
•   Microsoft Edge, Google Chrome, Safari a Firefox (nejnovější verze)
•   Adobe Flash Player (nejnovější verze)
•   Integrace DMSi vyžaduje rozhraní Microsoft .NET Framework verze 3.5 nebo vyšší

Konfigurace hardwaru:
•   4 GB RAM*
•   Obrazovka s rozlišením 1280 x 1024
•   Jednotka DVD-ROM (pouze pro uživatele offline verze na disku DVD)

*  Pro každou relaci prohlížeče s aplikací Microcat Live doporučujeme 128 MB volné paměti RAM.

Pro uživatele online
Testování online prostředí pro dealery:

Společnost Infomedia vytvořila test online kompatibility s názvem Jste připraveni?, který 
umožňuje uživatelům vyzkoušet, zda jejich připojení k internetu splňuje požadavky aplikace 
Microcat Live.

•     Jste připraveni? - Tento užitečný test umožňuje uživatelům v obchodním zastoupení 
vyzkoušet připojení k internetu. Poskytuje hodnocení ve formě barev: ZELENÁ, ŽLUTÁ 
nebo ČERVENÁ. Pokud je připojení vyhodnoceno jako ŽLUTÉ nebo ČERVENÉ, uživatelé 
by měli zkontrolovat doporučená provozní nastavení a zjistit, zda lze provést změny, 
které by zlepšily výkonnost.

Optimální přístup k internetu:

•    Širokopásmový přístup k internetu (T1, kabel, xDSL nebo lepší připojení).
•     Vysokorychlostní širokopásmové připojení s nízkou latencí splňuje většinu požadavků 

moderního obchodního zastoupení i aplikace Microcat Live. Pokud se připojení rovněž 
používá pro internetovou telefonii, videohovory, stahování velkých souborů nebo 
hostování webových stránek obchodního zastoupení, může být požadována linka 
s vyšší kapacitou. Poskytovatel internetových služeb může zvážit konkrétní situaci 
obchodního zastoupení a doporučit vhodné řešení.

Důležitá nastavení sítě:

•     Používáte-li internetový proxy server, zkontrolujte, zda máte neomezený přístup 
k následujícím doménám: „*.ifmsystems.com“, „*.myinfomedia.com“, „*.superservice.com“, 
„*superservice.auth0.com”

Nastavení prohlížeče:

•     Je-li v prohlížeči zapnuto blokování automaticky otevíraných oken, zkontrolujte, zda  
jsou následující domény uvedeny mezi výjimkami: „*.ifmsystems.com“, „*.myinfomedia.
com“, „*.superservice.com“, „*superservice.auth0.com”

•   Soubory cookie: povoleno
•   JavaScript: povoleno

Od výrobců oceňovaného elektronického systému prodeje náhradních dílů Microcat.
© 2014 Infomedia Ltd. Microcat® a Superservice Menus™ jsou registrované ochranné známky společnosti Infomedia.
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