
Rekommenderade operativsystem och webbläsare:
•   Windows 7 och senare
•   Microsoft Edge, Google Chrome, Safari och Firefox (senaste versioner)
•   Adobe Flash Player (senaste version)
•   DMSi integration kräver Microsoft.NET Framework v3.5 och senare

Konfigurationer av maskinvara:
•   4GB RAM*
•   1 280 x 1 024 skärmupplösning
•   DVD-ROM (krävs endast för användare av offline DVD)

*  Det rekommenderas att 128 MB RAM finns tillgängligt för varje webbläsarsession i 
Microcat Live.

För online-användare
Testa återförsäljarens online-miljö:

Infomedia har skapat ett online Är du redo? kompatibilitetstest för användare så att de kan 
bedöma om deras internetanslutning kan stödja Microcat Live.

•     Är du redo? - Detta användbara verktyg används så att återförsäljarens användare 
kan testa internetanslutningen och ge en klassificering: GRÖN, GUL eller RÖD. 
Om anslutningen identifieras som GUL eller RÖD, måste användare granska de 
rekommenderade inställningar för att säkerställa om det finns ändringar som krävs 
för att förbättra prestandan.

Optimal åtkomst till internet:

•    Bredbands internetanslutning (T1, kabel, xDSL eller bättre anslutning).
•     En höghastighets bredbandsanslutning med kort svarstid hanterar de flesta kraven 

hos en modern återförsäljare och Microcat Live. Om anslutningen även stödjer 
internetbaserade telefon-/videosamtal, nedladdning av stora filer eller värdtjänst 
för återförsäljarens webbplats kanske en linje av bättre klass krävs. Återförsäljarens 
internetleverantör kan ta hänsyn till specifika omständigheter och följaktligen ge råd.

Huvudsakliga inställningar för ditt nätverk:

•     Om en Internet-proxyserver används, se till att du har obegränsad åtkomst till följande 
domäner: “*.ifmsystems.com”, “*.myinfomedia.com”, “*.superservice.com”, 
“*superservice.auth0.com”.

Webbläsarens inställningar:

•     Om inställningen av webbläsarens popup-blockering är aktiverad - se till att 
dessa domäner ingår som ett undantag “*.ifmsystems.com”, “*.myinfomedia.com”, 
“*.superservice.com”,“*superservice.auth0.com”.

•   Cookies aktiverade
•   JavaScript aktiverad
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