
Aanbevolen besturingssystemen en browsers:
•   Windows 7 en hoger
•   Microsoft Edge, Google Chrome, Safari en Firefox (laatste versie)
•   Adobe Flash Player (laatste versie)
•   Voor DMSi-integratie is Microsoft.NET Framework v3.5 of hoger vereist

Hardwareconfiguratie:
•   4 GB RAM*
•   Schermresolutie van 1.280 x 1.024
•   DVD-ROM (alleen voor offlinegebruikers met dvd)

*  Het wordt aanbevolen dat er voor elke browsersessie van Microcat Live 128 MB RAM 
beschikbaar is.

Voor onlinegebruikers:
De online dealeromgeving testen:
Infomedia heeft de online compatibiliteitstest 'Bent u klaar?' gemaakt, zodat gebruikers 
kunnen bepalen of ze over een geschikte internetverbinding voor Microcat Live beschikken.

•     Bent u klaar? - Met dit handige gereedschap kunnen gebruikers in een dealerbedrijf de 
internetverbinding testen en wordt er een van de volgende beoordelingen aangegeven: 
GROEN, AMBER of ROOD. Als de verbinding wordt aangemerkt als AMBER of ROOD, 
moeten gebruikers de aanbevolen instellingen controleren om te bepalen  
of er wijzigingen moeten worden aangebracht om de prestaties te verbeteren.

Optimale toegang tot internet:
•    Breedbandinternet (T1, kabel, xDSL of een betere verbinding)
•     Voor een modern dealerbedrijf en Microcat Live is een snelle breedbandverbinding 

met lage latentie voldoende. Als de verbinding ook gebruikt wordt voor bellen/
videogesprekken via internet, het downloaden van grote bestanden of het hosten  
van de website van het dealerbedrijf, is er mogelijk een snellere verbinding nodig.  
De internetprovider van het dealerbedrijf kan de situatie van het bedrijf  
beoordelen en een advies geven.

Essentiële instellingen voor uw netwerk:
•     Als er een internetproxyserver gebruikt wordt, heeft u onbeperkte toegang tot de 

volgende domeinen nodig: '*.ifmsystems.com', '*.myinfomedia.com', '*.superservice.com', 
‘*superservice.auth0.com’.

Browserinstellingen:
•     Als in de browser is ingesteld dat pop-ups geblokkeerd worden, zorg dan dat 

de volgende domeinen zijn toegevoegd als uitzondering: '*.ifmsystems.com', 
'*.myinfomedia.com', '.superservice.com', ‘superservice.auth0.com’.

•   Cookies moeten zijn ingeschakeld.
•   JavaScript moet zijn ingeschakeld.
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