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SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY INTERNETOVÝCH PRODUKTOV BMD 

Nasledujúce požiadavky musia byť splnené pre používanie internetových produktov BMD (BMD.COM, online 

uchádzanie, webová evidencia výkonov, BMD.mobile/mobilná aplikácia atď): 

• Windows Server 2008 R2 SP1 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácií (x64) alebo 

Windows Server 2012 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácií alebo  

Windows Server 2012 R2 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácií (x64) alebo 

Windows Server 2016 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácií (x64) alebo 

Windows Server 2019 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácií (x64) 

• Internetové vydania operačných systémov musia byť podporované pre internetové produkty (Pozor! Na 

serveri musí byť potom nainštalovaná výlučne webová časť. K tomu je potrebný osobitný databázový server) 

• Úložný priestor minimálne 4GB (po Windows Server 2008 R2) alebo 6GB (od Windows Server 2012) 

• CPU >= Intel Xeon E3 - 1xxx v2 

• Na internetovom serveri musí byť nainštalovaný .Net Framework 4.6.2 alebo vyšší 

• Internetový server musí byť dostupný cez oficiálnu adresu (napr. bmdcom.bmd.at alebo cez verejnú IP 

adresu). K tomu potrebné (firewallové) konfigurácie vykonáva zákazník (Port-forward na webovom serveri) 

• Internetový server by mal byť dostupný iba cez šifrované SSL pripojenie (https - port 443). K tomu potrebný 

certifikát musí byť nainštalovaný zákazníkom. 

• Internetový server musí mať prístup do databázy BMD (ak je táto prevádzkovaná v demilitarizovanej zóne 

musia byť povolené potrebné porty SQL a porty služby BMD-Update). 

• Teoreticky je možné prevádzkovať webovú aplikáciu na tom istom serveri, na ktorom sa nachádza aj 

databáza BMD. Z bezpečnostných dôvodov sa však odporúča osobitný server. 

• V 64 bitovom operačnom systéme musí byť IIS prepnutý do režimu kompatibility – v tomto režime sa môže 

stať, že existujúce 64 bitové aplikácie na IIS nebudú fungovať (napr. WSUS 64 bit). Preto odporúčame na 

tomto serveri nespúšťať žiadne iné aplikácie IIS. 

• Webová aplikácia dokáže spracovať súčasne až 30 užívateľov. Ak je potrebný väčší počet paralelných 

užívateľov, musí byť zriadené adekvátne vyvažovanie záťaže (s viacerými webovými aplikáciami).  Prosím, 

kontaktujte preto technikov BMD na adrese: technik@bmd.at 

• U klientov sa odporúča aktuálny prehliadač Microsoft Edge alebo Google Chrome. Iné prehliadače sa 

netestujú a môže dôjsť k problémom pri zobrazovaní. 

• Internetová aplikácia by však v zásade mala fungovať na iných prehliadačoch (Internet Explorer, Safari, 

Firefox, Opera v príslušnej aktuálnej verzii). Ak by však došlo k problémom so zobrazením, tak sa odporúča 

prístup cez Microsoft Edge alebo Google Chrome. 

• Pre každého aktívneho používateľa je potrebná šírka pásma najmenej 512Kbit synchrónne = „súčasný 

používateľ“ (odporúčame 1 Mbit upload & download pre každého aktívneho používateľa). Šírka pásma pre 

upload je potrebná predovšetkým na rýchle nahrávanie súborov do databoxu. 

 

POZNÁMKA: 
Na internetovom serveri sa zriadi príslušná webová aplikácia BMD. Táto je potom zodpovedná za štruktúru webovej 

stránky, na ktorej sa prihlási zákazník alebo zamestnanec. Aplikácia sa následne pripojí k databáze, aby mohla 

pristupovať k príslušným údajom. V prípade, že sa tento internetový server nenachádza v rovnakej sieti ako 

databázový server, musia byť v existujúcom firewalle otvorené príslušné porty k databázovému a aplikačnému 

serveru. 
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Z dôvodu rozsiahleho transferu údajov medzi internetovým serverom a databázou musí byť internetový server 

schopný komunikovať s databázovým serverom širokopásmovo (>= 100 Mbit. & latencia < 2 ms). Preto nemôže byť 

internetový server prevádzkovaný poskytovateľom internetových služieb, ale sa musí nachádzať vo vlastnej sieti. 

Webová aplikácia používa jadro CPU. Preto by mala byť pre optimálnu prevádzku čo najvyššia frekvencia procesora. 

Odporúčame frekvenciu 2,4 GHz a vyššiu. 

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ BMD 

Smartfón alebo tablet s operačnými systémami: 

• Verzia IOS 8.0 alebo vyššie 

• Verzia Android 4.4 alebo vyššie 

• Windows 10 Mobile 

Dostupné produkty je možné stiahnuť v App Storoch výrobcov a je potrebné ich ešte príslušne konfigurovať. 

Všetky aplikácie vyžadujú komponent internetového servera, ktorý je potrebné nainštalovať/licencovať separátne 

(pozri internetové produkty BMD vyššie) 

 

 

 

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, radi Vám odpovieme. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: 

bratislava@bmd.com. 
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