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SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY PRE BMD NTCS 

1. POŽIADAVKY SERVER 

V tejto kapitole sa dozviete o požiadavkách, ktoré sa kladú na server, aby ste na ňom mohli bez problémov pracovať s 

BMD. Spolu s minimálnymi požiadavkami sa tiež dozviete ako vyzerá odporúčané vybavenie servera. 

 Minimálne požiadavky Odporúčané požiadavky 

DO 8 
UŽÍVATEĽOV 

>= Intel Core i5 v4 
 
 

6 GB RAM 
Pevný disk SATA alebo SAS s Array Controller 

>= Intel Xeon E5 v2 
>= 4 jadrá 

>= 2,5 GHz základná frekvencia 
>= 12 GB RAM 

Pevný disk SAS s Array Controller 

Potrebné úložisko 
Potreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s ním spojených dát. 

Napriek tomu je potrebných minimálne 40 GB voľného úložiska. 
Pre bežnú prevádzku je potrebné voľné úložisko podľa veľkosti databázy, aby bolo možné 

vykonávať plán údržby a zálohu databázy. Potrebný úložný priestor približne zodpovedá aktuálnej 
veľkosti databázy. 

DO 16 
UŽÍVATEĽOV 

>= Intel Xeon E5 v2 
 
 

10 GB RAM 
Pevný disk SAS s Array Controller 

>= Intel Xeon E5 v3 
>= 6 jadier 

>= 2,4 GHz základná frekvencia 
>= 24 GB RAM 

Pevný disk SAS s Array Controller 

DO 25 
UŽÍVATEĽOV 
(viac na 
žiadosť) 

>= Intel Xeon E5 v2 
 
 

16 GB RAM 
Pevný disk SAS s Array Controller 

>= Intel Xeon E5 – v3 
>= 8 jadier 

>= 2,4 GHz základná frekvencia 
>= 32 GB RAM 

Pevný disk SAS s Array Controller 

2. POŽIADAVKY PRACOVNÁ STANICA (CLIENT) 

Tieto požiadavky vychádzajú z predpokladu, že pracovné stanice sú integrované v sieti a využívajú softvér BMD 

centrálne na serveri. 

 Minimálne požiadavky Odporúčané požiadavky 

Pracovná 
stanica 

>= Intel Core i3 v4 
 

2 GB voľnej RAM pre program NTCS (celková 
RAM podľa operačného systému, 

>= 2 GB pre Windows 7 SP1, 
4 GB pre Windows 8.1 a Windows 10) 

 
 

Dostupné zdroje nesmú byť nižšie ako 
požiadavky Windowsu! 

>= Intel Core i3 v6 
>= 2,4 GHz základná frekvencia 

4 GB dostupnej RAM pre program NTCS 
(celková RAM podľa operačného systému, 

>= 4 GB pre Windows 7, pre Windows 8.1 pre 
Windows 10) 

 
SSD disk 

Dostupné zdroje nesmú byť nižšie ako 
požiadavky Windowsu! 

40 GB voľného úložiska na pevnom disku. 

Potrebné úložisko 
Potreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s ním spojených dát. 
Pre inštaláciu klienta musí byť dostupných minimálne 10 GB voľného úložiska. 
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Záťažoví užívatelia NTCS (zvlášť ak generujú vyhodnotenia, napr. zostavy nákladového účtovníctva alebo bilancie) 

potrebujú minimálne 4 GB RAM, pretože v RAM sa spracováva veľa vyhodnotení. Týmto výrazne stúpne rýchlosť 

spracovávania. Týmto užívateľom taktiež nevyhnutne odporúčame aj pripojenie prostredníctvom 1 GBitového 

spojenia k serveru. Taktiež určite odporúčame použitie procesora s frekvenciou >= 3 GHz. Rýchlosť programu NTCS 

rastie s vysokou frekvenciou procesora (a nie s vysokým počtom jadier). Režim šetrenia energie musí byť v operačnom 

systéme nastavený na najvyšší výkon. 

3. POŽIADAVKY OPERAČNÝ SYSTÉM 

Server: 

• Windows Server 2012 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64) 

• Windows Server 2012 R2 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64) 

• Windows Server 2016 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64) 

• Windows Server 2019 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64) 

POZOR! 

Inštalácia BMDNTCS automaticky nainštaluje SQL 2017, ak sú splnené systémové požiadavky. Úroveň 

kompatibility databázy BMD musí byť nakonfigurovaná na SQL 2014. 

Ak nie sú splnené požiadavky, tak sa nainštaluje SQL 2014. 

Vo všeobecnosti BMD odporúča použitie SQL servera. 

Pre BMD 5.5 je nevyhnutne potrebný Netspeed! 

 

Pracovná stanica (klient): 

• Windows 7 SP1 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii* 

• Windows 8.1 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii* 

• Windows 10 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii 

* BMD odporúča používanie Windows 10 Pro resp. Windows 10 Enterprise 

POZOR! 

Inštalácia BMDNTCS automaticky nainštaluje SQL 2017, ak sú splnené systémové požiadavky (od Windows 8.1). 

Ak nie sú splnené požiadavky, tak sa nainštaluje SQL 2014. 

Windows XP, Windows Vista alebo staršie verzie Windows už nie sú podporované, pretože tieto operačné systémy už 

nie sú udržiavané resp. podporované ani Microsoftom. Preto na týchto operačných systémoch už nefungujú určité 

komponenty, ktoré softvér BMD vyžaduje (napr. generátor zostáv, ktorý vytvára tlačové zostavy). BMD taktiež 

odporúča nevyhnutný prechod na novší operačný systém. 

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

4. INFORMÁCIE O AKTUALIZÁCIACH, DOPLNKOCH, NOVINKÁCH 

Operačný systém sa musí nachádzať v bezchybnom stave. Mali by byť nainštalované najaktuálnejšie servisné balíčky 

a patche výrobcov operačných systémov. Chyby spôsobené nedostatočnými alebo chybnými aktualizáciami resp. 

servisnými balíčkami musia byť riešené s výrobcom operačného systému. 

Údržba operačného systému a systémových komponentov je v správe zákazníka. Ak by boli zistené problémy so 

softvérom BMD, je potrebné ich riešiť s BMD. Nové operačné systémy pochopiteľne nie je možné naplno testovať od 

prvého momentu ich dostupnosti. Ak využívate úplne nový operačný systém, mali by ste jeho použitie vopred 

konzultovať s BMD. 

http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx
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5. SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY SAMOSTATNÁ PRACOVNÁ STANICA 

Samostatná pracovná stanica znamená, že databáza aj program sa prevádzkujú na rovnakej pracovnej stanici. 

 Minimálne požiadavky Odporúčané požiadavky 

Samostatná 
pracovná 
stanica 

>= Intel Core i3 v4 
 
 

>= 4 GB RAM 
 

Dostupné zdroje nesmú byť nižšie ako 
požiadavky Windowsu! 40 GB voľného 

úložiska na pevnom disku. 

>= Intel Core i5 v5 
>= 4 jadrá 

>= 2,4 GHz základná frekvencia 
>= 4 GB RAM 

 
Dostupné zdroje nesmú byť nižšie ako 
požiadavky Windowsu! 40 GB voľného 

úložiska na pevnom disku. 

Potrebné úložisko * 
Potreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s ním spojených dát. 

Napriek tomu je potrebných minimálne 40 GB voľného úložiska. 
Pre bežnú prevádzku je potrebné voľné úložisko podľa veľkosti databázy, aby bolo možné 
vykonávať plán údržby a zálohu databázy. Potrebný úložný priestor približne zodpovedá 

aktuálnej veľkosti databázy. 
 

Záťažoví užívatelia NTCS (zvlášť ak generujú vyhodnotenia, napr. zostavy nákladového účtovníctva alebo bilancie) 

potrebujú minimálne 4 GB RAM, pretože v RAM sa spracováva veľa vyhodnotení. Týmto výrazne stúpne rýchlosť 

spracovávania. Týmto užívateľom taktiež určite odporúčame použitie procesora s frekvenciou >= 3 GHz. Rýchlosť 

programu NTCS rastie s vysokou frekvenciou procesora (a nie s vysokým počtom jadier). Režim šetrenia energie musí 

byť v operačnom systéme nastavený na najvyšší výkon. 

6. POŽIADAVKY SIEŤ 

V prípade že je softvér BMD využívaný cez sieť, tak je potrebné použiť výlučne sieťový protokol TCP/IP. Iné protokoly 

nami nie sú odporúčané ani podporované. Chyby spôsobené sieťovými protokolmi musia byť riešené s výrobcom 

softvéru pre tento protokol (zväčša výrobca operačného systému). 

Káblové prepojenie siete a ďalších sieťových komponentov sa musí nachádzať v bezchybnom stave, aby mohla byť 

vôbec poskytnutá funkcionalita BMD. Chyby spôsobené káblovým prepojením alebo sieťovými komponentami musia 

byť riešené s výrobcom produktu (kontaktovať dodávateľa). 

NTCS vyžaduje stabilné spojenie medzi databázovým serverom a pracovnou stanicou (klientom). Toto spojenie musí 

byť 100 Mbit alebo vyššie. Odporúčané je 1 Gbit spojenie medzi pracovnými stanicami a serverom. 

Softvér BMD nie je možné prevádzkovať pomocou pripojenia WAN alebo VPN. V tomto prípade je potrebné 

pripojenie vzdialenej pracovnej plochy (remote desktop) resp. serverovej vzdialenej pracovnej plochy. Taktiež sa 

neodporúča ani pripojenie prostredníctvom Wi-Fi, pretože softvér BMD neovláda opätovné pripojenie v prípade 

prerušenia siete. 

7. POŽIADAVKY TLAČIAREŇ 

BMD je v zásade možné spárovať so všetkými tlačiarňami, ktoré fungujú s Windowsom. Pritom sa pracuje s funkciou 

tlače Windowsu (Windows Spooler). V podstate teda platí: Ak tlačiareň funguje vo Windowse, tak funguje aj s BMD. 

V zásade by mali byť používané iba tlačiarne s integrovaným tlačovým procesorom. Neodporúčajú sa tlačiarne s tzv. 

„Host Based“ ovládačom (počítač prevezme kompletnú prípravu výtlačku). Cez terminálový server nie je vôbec možné 

takéto tlačiarne používať. 
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8. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 

Ak sa softvér BMD používa na serveri vzdialenej pracovnej plochy, musí byť hĺbka farby nastavená minimálne na 16 

Bitov. V opačnom prípade sa grafické ikony zo servera vzdialenej pracovnej plochy prispôsobia na málo farieb, čo má 

veľmi negatívny vplyv na tvorbu obrazu. 

Na serveri vzdialenej pracovnej plochy sa nesmú používať tlačiarne bez dedikovaných tlačových procesorov. 

BMD ponúka mnoho ďalších dokumentov na podporu pri inštalácii. Tieto sa nachádzajú na inštalačnom disku BMD 

alebo na webovej stránke BMD. Prosím prečítajte si tiež tieto dokumenty, aby ste získali prehľad o dodatočných 

odporúčaniach a upozorneniach. 

Poznámka k úložisku všeobecne: 

Pre efektívnu prácu so softvérom BMD je nevyhnutný dostatočný voľný ukladací priestor. Skúsenosti ukázali, že 

niektoré pracovné stanice resp. servery vykazujú dostatočne veľký voľný ukladací priestor, ktorý je však rezervovaný 

alebo používaný rôznymi tretími aplikáciami. Skutočné systémové požiadavky vždy závisia od konfigurácie očakávanej 

záťaže a nainštalovaných tretích aplikácii na pracovnej stanici alebo serveri. 

9. PODPOROVANÉ VERZIE DATABÁZ A OPERAČNÝCH SYSTÉMOV 

9.1. Verzia viacerých pracovných staníc (Klient <-> Server) 

POZOR! 

Inštalácia BMDNTCS automaticky nainštaluje SQL 2017, ak sú splnené systémové požiadavky. Ak požiadavky nie sú 

splnené, tak sa nainštaluje SQL 2014. 

Verzie databáz a operačných systémov podporované BMD NTCS 

(Zo strany BMD sú podporované 32 aj 64 bitové verzie príslušných operačných systémov a databáz. Odporúča sa však 

používať príslušnú 64 bitovú verziu) 

 
OPERAČNÉ SYSTÉMY 

NTCS Verzia viacerých pracovných staníc (Klient 

<-> Server) 

Windows 

Server 

2012 

Windows 

Server 

2012 R2 

Windows 

Server 

2016 

Windows 

Server 

2019 

SQL 2012 Standard Edition vrátane SP4 x x x  

SQL 2012 Enterprise Edition vrátane SP4 x x x  

SQL 2014 Standard Edition vrátane SP3 x x x x 

SQL 2014 Enterprise Edition vrátane SP3 x x x x 

SQL 2016 Standard Edition vrátane SP2 x x x x 

SQL 2016 Enterprise Edition vrátane SP2 x x x x 

SQL 2017 Standard Edition x x x x 

SQL 2017 Enterprise Edition x x x x 

Web-serverové edície serverových operačných systémov nie sú podporované BMDNTCS. Na MS-SQL je funkcia 

porovnávania všeobecne nastavená na „case insensitive“. To znamená, že nie je možné zakladať „case sensitive“ kľúče. 

Ak sa SQL server inštaluje manuálne, musí sa pre softvér BMD nainštalovať „case insensitive“. Taktiež musí byť 

aktivovaný „Mixed Mode“ pre prihlásenie. 
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9.2. Verzia samostatnej pracovnej stanice (klient + server) 

POZOR! 

Inštalácia BMDNTCS automaticky nainštaluje SQL 2017, ak sú splnené systémové požiadavky (od Windows 8.1). 

Úroveň kompatibility databázy BMD musí byť nakonfigurovaná na SQL 2014. 

Ak nie sú splnené požiadavky, tak sa nainštaluje SQL 2014. 

Windows XP a staršie verzie už viac nie sú podporované, pretože tieto operačné systémy už nie sú udržiavané resp. 

podporované ani Microsoftom. Preto na týchto operačných systémoch už nefungujú určité komponenty, ktoré 

softvér BMD vyžaduje (napr. generátor zostáv, ktorý vytvára tlačové zostavy). BMD taktiež odporúča nevyhnutný 

prechod na novší operačný systém. 

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

 OPERAČNÉ SYSTÉMY 

NTCS verzia samostatnej pracovnej 

stanice (klient + server spolu) 

Windows 7 (Home Edition 

podporuje iba SQL 

Express) vrátane SP1 

Windows 8.1 

(všetky 

verzie) 

Windows 10 

(všetky 

verzie) 

SQL 2012 Standard Edition vrátane SP4 x x x 

SQL 2012 Express vrátane SP4 x x x 

SQL 2014 Express Edition vrátane SP3 x x x 

SQL 2014 Standard Edition vrátane SP3 x x x 

SQL 2016 Standard Edition vrátane SP2  x x 

SQL 2016 Express Edition vrátane SP2  x x 

SQL 2017 Standard Edition  x x 

SQL 2017 Enterprise Edition  x x 

SQL-Express edíciu je možné použiť iba na samostatnú pracovnú stanicu. Ak softvér používajú 2 alebo viacerí 

používatelia, je nutné použiť minimálne štandardnú edíciu (Standard Edition) 

Obmedzenia edície SQL Express: 

• Veľkosť databázy 10 GB 

• Obmedzenie na 1 GB operačnej pamäte 

• Obmedzenie na 4 CPU jadrá 

• Žiadny SQL agent pre automatickú zálohu (!!) 

• Žiadny SQL agent pre plány údržby (!!) 

Pozor! 

Ak sa SQL server inštaluje manuálne, musí sa pre softvér BMD nainštalovať „case insensitive“. Taktiež musí byť 

aktivovaný „Mixed Mode“ pre prihlásenie. 

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

bratislava@bmd.com. 

BMD Business Solutions s.r.o. 

Suché mýto 1 

811 03 Bratislava 

Tel: 02 2086 1990 

E-mail: bratislava@bmd.com 

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

