
Systémové požadavky (BMD 5.5 a BMD NTCS) 

Systémové požadavky BMD 5.5 odpovídají minimálním požadavkům BMD NTCS.  

1. POŽADAVKY NA SERVER 

V této kapitole se dozvíte požadavky kladené na server, aby bylo možné bezproblémově pracovat s BMD. 

Dodatečně se též dozvíte, jak by měla vypadat minimální a doporučená konfigurace serveru. 

1.1. Minimální konfigurace pro BMD 5.5/NTCS  

1.1.1. Požadavky do 8 uživatelů  

NTCS 

 
>= Intel Core 2 Duo/Core 2 Quad 

4 GB RAM 

SATA nebo SAS harddisky s Array Controllerem 

Bližší informace k tématu harddisků: 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

  

1.1.2. Požadavky do 16 uživatelů 

NTCS 

 
>= Intel Xeon E55xx 

6 GB RAM 

SAS harddisky s Array Controllerem 

 

Bližší informace k tématu harddisků: 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

  

 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html
http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html


1.1.3. Požadavky do 25 uživatelů (nad 25 na dotaz u techniků BMD) 

NTCS 

 
>= Intel Xeon E56xx 

8 GB RAM 

SAS harddisky s Array Controllerem 

 

Bližší informace k tématu harddisků: 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

 

1.2. Doporučená konfigurace BMD 5.5/NTCS  

1.2.1. Požadavky do 8 uživatelů 

NTCS 

 
>= Intel Xeon E3 – 1xxx v1 

>= 8 GB RAM 

SAS harddisky s Array Controllerem 

 

Bližší informace k tématu harddisků: 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

  

1.2.2. Požadavky do 16 uživatelů 

NTCS 

 
>= Intel Xeon E5 – 2 xxx v1 

>= 12 GB RAM 

SAS harddisky s Array Controllerem 

 

Bližší informace k tématu harddisků: 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html 

 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html
http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html
http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html


 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

  

1.2.3. Požadavky do 25 uživatelů (nad 25 na dotaz u techniků BMD) 

NTCS 

 
>= Intel Xeon E5 – 2 xxx v1 

>= 16 GB RAM 

SAS harddisky s Array Controllerem 

 

Bližší informace k tématu harddisků: 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

  

2. Požadavky na klientské pracovní stanice 

2.1. Minimální konfigurace pro BMD 5.5/NTCS 

Tato minimální konfigurace je požadavek pro pracovní stanice, které jsou integrované v síti a které používají 

BMD software centrálně na serveru. 

NTCS 

 
>= Intel Core 2 Duo/Core 2 Quad 

1 GB volného místa na disku pro program NTCS (celkové místo dle operačního systému, 

>= 2 GB pro Vista a Windows 7, 

4 GB für Windows 8 příp. 8.1) 

 

Stávající zdroje nesmí podkročit požadavky Windows. 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

  

 

http://www.bmd.com/support/technik/dokumentationen/detail/sata-sas-bandbreite-ist-nicht-performance.html


2.2. Doporučená konfigurace pro BMD 5.5 / NTCS 

Tato konfigurace je doporučení pro pracovní stanice, které jsou integrovány v síti a používají BMD software 

centrálně na serveru. 

NTCS 

 
>= Intel Core i3 – 2xxx 

2 GB volného místa na disku pro program NTCS (celkové místo dle operačního systému, 

>= 4 GB pro Windows 7, 

> 4 GB pro Windows 8 příp. 8.1 a Windows 10) 

 

Stávající zdroje nesmí podkročit požadavky Windows! Je zapotřebí 40 GB místa na disku. 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

 

NTCS Power User (zejména pokud bude provádět vyhodnocení, např. úpravy NáÚč nebo rozvahy) 

potřebuje nejméně 4 GB místa na disku, neboť bude zpracovávat mnoho vyhodnocení a ukládat na disk. Tím 

bude značně zvýšena rychlost zpracování. Též se velmi doporučuje připojení na server prostřednictvím 

1GBitové sítě pro tohoto uživatele. 

3. Požadavky na operační systém 

3.1. Podporované operační systémy 

 

BMD NTCS – nová instalace: 

Server: 

• Windows Server 2008 SP2 + všechny aktualizace (jak x32 tak též x64) 

• Windows Server 2008 R2 SP1 včetně všech aktualizací (x64) 

• Windows Server 2012 včetně všech aktualizací (x64) 

• Windows Server 2012 R2 včetně všech aktualizací (x64) 

 

POZOR! 

S instalací BMDNTCS se následně automaticky instaluje SQL Server 2014. 

 

Instalace Oraclu musí ručně provádět technik BMD! 

 

(Pro BMD 5.5 je bezpodmínečně nutná instalace Netspeed klienta, jakmile je používán OS Windows 

2008, Windows 2008 R2, Windows 2012 nebo Windows 2012 R2.) 

 

 

 



Client: 

• Windows 7 SP1 včetně všech aktualizací ** 

• Windows 8 včetně všech aktualizací ** 

• Windows 8.1 včetně všech aktualizací 

• Windows 10 včetně všech aktualizací 

 

** BMD doporučuje nasazení Windows 8.1 Pro nebo 8.1 Enterprise nebo Windows 10 Pro příp. Windows 

10 Enterprise 

 

POZOR! 

S instalací BMDNTCS se následně automaticky instaluje SQL Server 2014. 

 

Instalace Oraclu musí ručně provádět technik BMD! 

 

Windows XP a starší verze již nejsou podporovány, neboť tyto systém již nejsou aktualizovány a 

podporovány ani firmou Microsoft. Tím určité komponenty, které BMD software vyžaduje ke správnému 

fungování, již na těchto operačních systémech neběží. (např. report-generátor, který vytváří sestavy). BMD 

doporučuje též co nejdříve přejít na novější operační systém, neboť Microsoft na staré systémy od dubna 

2014 již neposkytuje žádnou podporu ani servis. 

 

support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx 

4. Informace k updatům, patchům, novinkám 

Operační systém musí být v bezvadném, bezchybném stavu. Proto je potřeba instalovat nejaktuálnější 

servicepacky a patche od tvůrce operačního systému. Chyby způsobené poškozeným nebo chybným 

patchem příp. servicepackem je potřeba řešit s tvůrcem operačního systému.  

 

Správa operačního systému a systémových komponent je úkolem každého zákazníka. Pokud zjistí chybu, 

měl by ji projednat s firmou BMD, které ji odstraní. Nové operační systémy pochopitelně nelze zcela a plně 

otestovat od prvního momentu dostupnosti. Pokud chcete nasadit nejnovější operační systém, měli byste toto 

projednat nejdříve s BMD. 

5. Systémové požadavky jednomístné pracovní stanice  

Bude se provozovat jak databáze tak program na stejné pracovní stanici. 

5.1. Minimální konfigurace 

NTCS 

 
>= Intel Core 2 Duo/Core 2 Quad 

4 GB RAM 

 

Stávající zdroje nesmí podkročit požadavky Windows! 20 GB freier Festplattenspeicher. 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx


datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

  

5.2. Doporučená konfigurace 

NTCS 

 
>= Intel Core i3 – 2xxx 

>= 4 GB RAM 

 

Stávající zdroje nesmí podkročit požadavky Windows! 40 GB volného místa na disku. 

  

 

Potřeba místa na disku je závislá na konfiguraci produktu BMD a narůstajících 

datech. Bude však potřeba nejméně 20 GB volného místa.  

Pro software BMD je potřeba DVD mechanika (nebo virtuální). 

 NTCS Power User (zejména pokud bude provádět vyhodnocení, např. úpravy NáÚč nebo rozvahy) 

potřebuje nejméně 4 GB místa na disku, neboť bude zpracovávat mnoho vyhodnocení a ukládat na disk. Tím 

bude značně zvýšena rychlost zpracování. 

6. Požadavky na síť 

Pokud bude BMD software provozován po síti, je potřeba nasadit výhradně síťový protokol TCP/IP. Jiné 

protokoly nejsou námi doporučeny nebo podporovány. Způsobené chyby díky síťovému protokolu je 

potřeba řešit se zhotovitelem softwaru pro tento protokol. (většinou zhotovitel operačního systému). 

 

Kabeláž sítě a další síťové komponenty musejí být v bezchybném stavu, aby bylo možno správně zajistit 

funktionalitu BMD. Chyby díky kabeláži nebo síťových komponentů je potřeba řešit se zhotovitelem 

výrobků (kontaktovat dodavatele). 

 

Pro NTCS je potřeba stabilní spojení mezi serverem databáze a klientem. Toto spojení musí být 100 

Mbitové nebo vyšší. Doporučené je spojení 1 Gbitovou sítí mezi klientem a serverem. 

 

BMD Software nelze provozovat přes WAN nebo VPN. V takovém případě je nutné spojení přes 

vzdálenou plochu nebo přes terminal server. Dále se nedoporučuje provozovat software přes WLAN, 

neboť BMD software nezaručuje opětovné napojení se při pádu sítě.  

7. Požadavky na tiskárnu 

V BMD lze v podstatě lze používat všechny tiskárny, které fungují pod Windows. Použijí se při tom 

Windows funkce tiskárny (Windows Spooler). V zásadě pro toto platí: funguje-li tiskárna ve Windows 

správně, tak funguje i s BMD. 

 

Měly by se používat pouze tiskárny s integrovaným tiskovým procesorem. Tiskárny, které používají tzv. 

„Host Based ovladač“ (počítač přebírá kompletní vypracování výtisku), velmi nedoporučujeme. Pod termial 

serverem nelze některé typy tiskáren použít. 



8. Všeobecné poznámky 

Bude-li BMD software provozován přes terminal server, je potřeba nastavit barevnou hloubku na minimálně 

16 Bit. Jinak budou grafické ikony na terminál serveru ve špatném rozlišení, což má velmi negativní vliv na 

stavbu obrazu. Na terminál serveru se nesmí používat tiskárny bez integrovaného tiskového procesoru. 

 

BMD nabízí další množství dokumentů pro podporu při instalaci. Tyto naleznete na instalačním médiu 

BMD nebo též na webových stránkách BMD. Prosíme, přečtěte si rovněž tyto dokumenty. Tím se též 

dostanete k dodatečným doporučením a poznámkám.  

9. BMD NTCS podporované verze databází/operačních systémů 

9.1. NTCS vícemístná verze 

POZOR! 

S instalací BMDNTCS se následně automaticky instaluje SQL Server 2014. Proto lze novou instalaci 

provádět pouze na operačním systému podporujícím SQL 2014. 

 

BMD NTCS podporované verze databází/operačních systémů  

(BMD je podporováno jak na 32 (pokud existuje) tak na 64 Bitových verzích odpovídajících operačních 

systémech a databázích. Je však doporučen systém s 64 Bitovou verzí.)  

                                                                                                     

 O P E R A Č N Í     S Y S T É M 

NTCS vícemístná verze 

Windows 2008 vč. 

SP2 Server (též 

Small Business 

Server 2008) 

Windows 2008 R2 

Server vč. SP1 (též 

Small Business 

Server 2011) 

Windows 2012 

Server 

Windows 2012 R2 

Server 
 

SQL 2005 Standard Edition vč. SP4 x x      

SQL 2005 Enterprise Edition vč. SP4 x x      

SQL 2008 Standard Editiion vč. SP3 x x x x  

SQL 2008 Enterprise Edition vč. SP3 x x x x  

SQL 2008 R2 Standard Edition vč. SP2 x x x x  

SQL 2008 R2 Enterprise Edition vč.. SP2 x x x x  

SQL 2012 Standard Edition vč. SP1 x x x x  

SQL 2012 Enterprise Edition vč. SP1 x x x x  

SQL 2014 Standard Edition x x x x  

SQL 2014 Enterprise Editition x x x x  

Oracle 10g R2 (>= 10.2.0.5) Standard Edition 

* 
x  x       

Oracle 10g R2 (>= 10.2.0.5) Standard Edition 

One* 
x  x       

Oracle 10g R2 (>= 10.2.0.5) Enterprise 

Edition* 
x x      

Oracle 11g R2 (>= 11.2.0.4) Standard 

Edition* 
x x x x  

Oracle 11g R2 (>= 11.2.0.4) Enterprise 
Edition* 

x x x x  

Oracle 12c (>= 12.1.0.2) Standard Edition*   x x x  

Oracle 12c (>= 12.1.0.2) Enterprise Edition*   x x x  

 

* Pozor! Manuální instalace POUZE technikem BMD  

Web Server Edition z 2008 nebo 2008 R2 nebude BMDNTCS podporovat. 

Na MS SQL je nastavena porovnávací funkce všeobecně „case insensitive“. Tzn. nelze žádné „case 

sensitive“ klíče založit.  

Je-li SQL Server instalován ručně, musí být tento pro BMD Software instalován „case insensitive“. 

Dodatečně musí být aktivován též „Mixed Mode“ pro přihlášení. 



9.1.1. NTCS/BMD jednomístná verze 

POZOR! 

S instalací BMDNTCS se následně automaticky instaluje SQL Server 2014. Proto lze novou instalaci 

provádět pouze na operačním systému podporujícím SQL 2014. 

Pokud to bude požadováno, musí se databáze instalovat buď ručně, nebo se pro instalaci použije 

starší verze NTCS pro prvotní instalaci. Prosíme v takovém případě se spojte s techniky BMD  

(technik@bmd.at). 

 

Windows XP a starší verze již nejsou podporovány, neboť tyto operační systémy již nejsou spravovány a 

podporovány ani od Microsoftu. 

 

Tím určité komponenty, které BMD software vyžaduje ke správnému fungování, již na těchto operačních 

systémech neběží. (např. report-generátor, který vytváří sestavy). BMD doporučuje též co nejdříve přejít na 

novější operační systém, neboť Microsoft na staré systémy od dubna 2014 již neposkytuje žádnou podporu 

ani servis. 

support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx 

 O P E R A Č N Í    S Y S T É M Y 

NTCS/BMD jednomístná verze 

Windows 7 (Home 

Edition podporuje 

pouze SQL Express) 

vč. SP1 

Windows 8 (každá 

verze) 

Windows 8.1 (každá 

verze) 

  

Windows 10 (každá 

verze) 

SQL 2008 Express vč. SP4 x x x   

SQL 2008 Standard vč. SP4 x x x  

SQL 2008 R2 Express vč. SP3 x x x   

SQL 2008 R2 Standard Edition vč. SP3 x x x  

SQL 2012 Standard Edition vč. SP2 x  x x x 

SQL 2012 Express vč. SP2 x  x x x 

SQL 2014 Express Edition x  x x x 

SQL 2012 Standard Edition x  x x x 

 

* Pozor! Ruční instalaci provádí POUZE technik BMD 

** Pozor! Na verzi Vista Home lze instalovat pouze Express edition. 

 

SQL-Express edition lze nasadit pouze na jednomístné verzi. Jakmile chtějí software používat 2 nebo více 

uživatelů, musí se použít minimálně SQL 2008, 2008 R2, 2012 nebo 2014 Standard edition. 

Pozor! 

Je-li SQL Server instalován ručně, musí být tento pro BMD Software instalován „case insensitive“. 

Dodatečně musí být aktivován též „Mixed Mode“ pro přihlášení. 

V případě dotazů jsou Vám rádi k dispozici naši technici BMD. Kontaktujte nás e-mailem: technik@bmd.at 

 

Navštivte naše stránky na www.bmd.at. Tam naleznete všechny informace k BMD BUSINESS 

SOFTWARE, pro podnikání a uspořádání. 

BMD SYSTEMHAUS GMBH  

Sierninger Straße 190 

4400 Steyr 

Tel: 05/0883-0 Fax: 05/0883-66 

E-Mail: bmd@bmd.com 

mailto:technik@bmd.at
http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx
http://www.bmd.at/
mailto:bmd@bmd.com

