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WINNER DESIGN – SYSTEMKRAV 
Systemkrav 
Krav för arbetsstationer  
(för bärbara och stationära datorer som kör Winner Design) 
 

Hårdvara Minimikrav Rekommenderat 
RAM 4096 8192 
DVD 4x 48x 
Hårddisk 40 GB 400 GB 
Ledigt hårddiskutrymme 5 GB 20 GB 
Grafikkort 
(mer info nedan) 

AMD/ATI or Nvidia based 
graphic card (GPU) 

NVIDIA GeForce or QUADRO 
AMD Radeon HD, R5, R7, R9, 
RX, +++ 

Skärm 17" (15" laptops) 24" (desktops) 
Färgdjup 16 bits 32 bits 
Skärmupplösning 1024x768 1920x1080 or higher 
Skrivare - Colour inkjet or Colour laser 
CPU Pentium Dual-Core Intel® Core® i7  

AMD FX 
Operativsystem Windows 7 Windows 10 Professional 64bit 

/ Windows 10 Enterprise 64 bit 
 
OBS! Apple Mac stöds ej. 
 
När du köper nya arbetsstationer, var noga med att diskutera följande frågor med din 
maskinvaruleverantör:  
 
 Hur din rutin för säkerhetskopiering av dina data bör se ut (t.ex. extern hårddisk, nätverk/server, cd-

skivor, minneskort etc.) 
 Flertal videoutgångar om du önskar - fler än en skärm 
 Om en kraftfull rendering av fotorealistiska bilder är särskilt viktigt för dig, kanske du ska välja en 

high-end Intel® Xeon® E5 CPU i stället för en Intel® Core i7 processor. När det gäller kraftfulla 
renderingar kan man säga att ju fler kärnor desto bättre. 

 
Grafikkort 
(för bärbara och stationära datorer med Winner Design) 
 
Som de flesta andra CAD-system fungerar Winner Design bäst med ett bra grafikkort. Rätt typ av 
grafikkort kan bespara dig en massa besvär och ger bästa möjliga resultat.  
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Ett bra 3D-grafikkort gör perspektivritningarna i Winner Design oerhört mycket snabbare och förbättrar 
ritningarnas visuella kvalitet dramatiskt. 
 
Compusoft har testat många grafikkort och rekommenderar följande: 
 
 NVIDIA GeForce or QUADRO. 
 AMD Radeon HD, R5, R7, R9, RX, +++ 
 
nVidia och AMD tillverkar grafikkretsar som används av många grafikkortstillverkare (Asus, MSI, 
Gigabyte, Club 3D, Sapphire, LeadTek etc.). Grafikkort som är baserade på AMD eller nVidias kretsar 
kan säljas under många olika namn. 
 
Det viktiga är att kortet ska vara baserat på det rekommenderade kortet från nVidia eller AMD . 
 
Följande grafikkort rekommenderas inte för användning med Winner Design: 
 Matrox cards (alle typer) 
 ATI Rage Pro, All-In-Wonder Pro, Expert@Play98, Expert98 
 S3 GammaChrome  
 SIS cards (ordinary SIS cards and cards integrated on motherboard) 
 XGI Volari 
 Äldre Intel® Graphics-kort (Intel HD Graphics 4600 och tidigare). Nyare Intel® Graphics-kort 

fungerar normalt men kommer normalt sett vara långsammare än NVIDIA och AMD-baserade 
kort. 

Vi uppmanar dig att följa detta råd i ett försök att undvika problem senare. Även om en datorsäljare 
hävdar att något annat grafikkort är "precis lika bra" så insistera på att få ett GeForce- eller  
Radeonbaserat kort.  
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Server- och nätverkskrav  
Serverkrav  
(För <5 användare. För större miljöer, vänligen kontakta ditt lokala Compusoft-kontor.) 
 

Hårdvara Minimikrav Rekommenderat 
RAM 4 GB 16 GB 
DVD 4x 48x 
Hårddisk 100 GB 500GB, SAS disks in Raid 5, 6 or 

10 solution 
Ledigt hårddiskutrymme 20GB - 
Operativsystem Windows Server 2008 R2 Windows Server 2016 
CPU Intel Xeon 2.0Ghz Intel® Xeon® E5- series 

 

Nätverkskrav  
(För <5 användare. För större miljöer, vänligen kontakta ditt lokala Compusoft-kontor.) 
 
På grund av programmets grafiska karaktär är Winner Design-filerna i allmänhet ganska stora. Om du kör 
Winner Design i ett nätverk måste alla nätverkskablar, routrar, switchar och andra enheter ha tillräcklig 
bandbredd (1 Gb/sek rekommenderas, minimum är 100 Mb/sek). Av denna anledning rekommenderar 
Compusoft starkt att man INTE använder Winner Design med trådlösa nätverk. Compusoft kan inte 
hållas ansvarigt om Winner Design har dålig prestanda pga. Otillräcklig bandbredd. 
 
Winner Design stöds inte i ett peer-to-peer-nätverk. Programmet kräver en nätverksmiljö med en 
specifik server (se tabellen ovan för den rekommenderade Windows-servern). Nätverksbundet 
lagringsutrymme (NAS) stöds inte och kan inte jämföras med en dedikerad Windows-server. NAS är 
endast specialiserat för fildelning och har inte samma funktion som en vanlig servermiljö. Linuxservrar, 
oavsett leverantör (Samba, Red Hat, Arch, etc.), stöds heller inte. 


