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WINNER BIZZ – SYSTEMKRAV 
SYSTEMKRAV 

 
I detta dokument hittar du information om de systemkrav som krävs för att köra Winner Bizz på bästa 
sätt. 
 
Vid användning av ett high-end program som Winner Bizz eller liknande fleranvändarsystem där olika 
uppgifter utförs simultant, är det viktigt att ha en lämplig klient och en matchande samt stabil 
systemmiljö. 
 
Ett viktigt steg är att möta systemkraven för att kunna köra ett högkvalitativt system, fritt från störningar 
där processer hanteras av flera användare och en enorm mängd data bearbetas. 
 
Kraven nedan gäller endast Winner Bizz och tar inte hänsyn till andra program som brukas inom 
samma systemmiljö. 

 
Serverkrav 
 Rekommendation  

Operativsystem (OS) Windows Server 2012R2 (Datacenter/Standard/Essentials) 
Processor (CPU) Intel Xeon E5-xxx 
Internminne (RAM) 16GB (för Winner Bizz och SQL-Server) 
Hårddisk SSD (PCI-E/M.2) / SAS 15.000rpm 
Diskutrymme Vid uppstart av Winner Bizz bör du ha minst 25GB ledigt 

diskutrymme. Beroende på antal användare och antal kataloger, 
kan kraven för diskutrymme öka individuellt 

RAID-system Hårdvaru RAID-system – t.ex. RAID 5 eller 1010 
Optisk enhet DVD-ROM för installationsprocessen av Winner Bizz 
Nätverksanslutning Kabelanslutning, 1Gbit/s eller snabbare – server server bör 

anslutas med 10Gbit/s 

 
OBS: Linux-server och NAS-system stöds inte!  
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Klientkrav (arbetsstationer – desktop/laptop) 
 Minimikrav Rekommendation 

Operativsystem (OS) Microsoft Windows 7 Pro / Ultimate / 
Enterprise 

Microsoft Windows 10 
Pro / Enterprise 

Processor (CPU) Intel Xeon eller Intel i series  
Internminne (RAM) 8 GB 16 GB 
Hårddisk SSD-enhet för operativsystem och Winner Bizz 
Diskutrymme Beroende på installationstyp:  

Klient ansluten till server: ca 500MB för temp. filer 
(Användardata sparas i SQL-databasen på servern!) 
 
Laptop/nomad-lägen: ca 5GB för Winner Bizz & SQL server plus 
den individuella storleken på den lokala SQL-databasen. 

Nätverksanslutning Kabelanslutning, 1Gbit/s eller snabbare 
 
OBS: Inget stöd för Apple Mac och Linux (gäller alla utgåvor)! 
 

Information om grafikkort (desktop/laptop) 
I likhet med andra CAD-system fungerar Winner Design bäst med bra grafikhårdvara. Rätt typ av 
grafikkort kan spara dig mycket besvär och ge dig bästa möjliga resultat. Ett bra 3D-grafikkort gör 
perspektivritningarna i Winner Design mycket snabbare och förbättrar den visuella kvalitén på dina 
ritningar. 
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. 
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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. 
 

Information om fotorealistiska renderingar 
Den tid som krävs för att generera en fotorealistisk rendering beror på klientens CPU. Ju mer prestanda 
klientens CPU kan ge, ju snabbare kan jobbet göras! Hårdvaran har ingen inverkan på kvaliteten på 
rendering, endast på hastigheten. Om du skapar fotorealistiska renderingar och detta är en viktig 
funktion för dig, rekommenderar vi att du använder antingen en CPU från Intel i7-serien eller Intel Xeon-
E5. 
 

Information om solid-state enheter (SSD) 
Om alla komponenter matchar perfekt, kan en solid-state-enhet i både klient och server ge dig en 
utmärkt prestanda och användarupplevelse. Vi vill dock upplysa om att beroende på vilken SSD-enhet du 
väljer, måste du ta i beaktande att ett hårdvarufel kan inträffa mycket tidigare jämfört med traditionella 
serverhårddiskar. Du bör med anledning av detta ha ett pålitligt säkerhetssystem, såsom ett RAID-
system optimerat för SSD och även en daglig backup. 
  

Information om RAID kontrollerkort 
Om du planerar att använda traditionella hårddiskar som lagringsenheter, rekommenderar vi att sätta 
dem i ett RAID-system. Beroende på vilken RAID-typ du väljer, kommer det att ge ökad prestanda, högre 
systemstabilitet eller båda tidigare nämnda. På grund av dålig prestanda med mjukvaru-RAID är detta 
inte lämpat för applikationer som Winner Bizz. Vi rekommenderar starkt att bygga ett RAID-system 
baserat på en hårdvaru-RAID-kontroller med minst 1024MB cache. 
 
Om du vill använda solid-state-enheter (SSD), rekommenderar vi att du kontrollerar med din 
systemadministratör om ett RAID-system är applicerbart. Vid användning av en RAID-kontroller som inte 
är optimerad för SSD-enheter, kan detta medföra minskad prestanda och på grund av många läs- och 
skrivsekvenser kan detta minska SSD-enhetens livslängd. Observera även avsnittet "Information om 
solid-state enheter (SSD)". Med hjälp av en RAID-kontroller optimerad för SSD-enheter, kan stabiliteten 
ökas för systemet i händelse av ett hårdvarufel på en disk. 

 
Information om nätverk 
Vid användning av Winner Bizz i en nätverksmiljö, rekommenderar vi att alla uttag, kablar och aktiva 
nätverkskomponenter levererar tillräcklig bandbredd (1 Gbit/s) för dataöverföring från klienterna. I bästa 
fall bör en anslutning på 10 Gbit/s användas till servern, beroende på antal användare som ansluter till 
servern. Anslutning av klienter och servrar via en trådlös Wi-Fi-anslutning rekommenderas inte eftersom 
trådlösa anslutningar tenderar att koppla ifrån sig vilket kan orsaka skada på din SQL-databas. För mer 
information se dokumentet "Vad är korrekt användning av Wi-Fi". 
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Information om VPN-anslutningar 
Vi rekommenderar att inte använda en mjukvaru-VPN för att ansluta dina butiker. Enligt vår erfarenhet 
minskar en mjukvaru-VPN prestandan i nätverket och har en negativ inverkan på de servrar som 
tillhandahåller VPN-tjänsterna. Compusoft rekommenderar att du använder professionella enheter för 
hårdvarubrandväggar med stöd för bandbredd motsvarande din internetuppkoppling (dvs. Watchguard, 
Cisco, Netgear) för att ansluta nätverken av respektive butik. Du bör diskutera med din 
systemadministratör om vilken produkt som passar dig bäst och vad denne är bekant med. 
 
Istället för att använda tredjeparts DNS-tjänster, bör varje butik ha en egen fast IP-adress 
tillhandahållen av internetleverantören (ISP). En nedtid för tredjeparts DNS-tjänster ger en negativ 
inverkan på din dagliga verksamhet. Om den dynamiska DNS-tjänsten ej är tillgänglig, kan Winner Bizz 
servrar ej kommunicera med varandra! 
  

Vilken bandbredd för internetuppkoppling är nödvändig mellan butiker 
För Winner Bizz kan du använda en vanlig ADSL/VDSL-uppkoppling. Vi rekommenderar dock att du 
kontrollerar om du har möjlighet att få en klausul till kontraktet för att få en garanterad bandbredd och 
en bättre service från internetleverantören (ISP) vid eventuella anslutningsproblem. 
 

Viktig information gällande säkerhetskopior 
Säkerställ att systemadministratören är medveten om att denne måste inkludera Winner Bizz filer och 
Winner Bizz SQL-databaser i daglig rutin för säkerhetskopiering. En kopia av Winner Bizz "*.mdf"-fil är 
inte en säkerhetskopia! Vänligen gör dig bekant med korrekt process för att antingen skapa en manuell 
säkerhetskopia eller en automatiserad, schemalagd säkerhetskopiering av databasen för Winner Bizz 
genom att använda hjälpsystemet eller Compusoft Support. 
 
OBS: När Winner Bizz installeras i originalutförande, utan att ändringar gjorts av användare, skapar 
programmet en dumpfil av databasen och placerar denna i "...\Compusoft\Winner Bizz\Backups\". De tre 
senaste säkerhetskopiorna sparas. Se till att dessa säkerhetskopior kopieras eller lagras på en enhet 
som är en del av din dagliga backup. 
 

Information om Microsoft SQL Server licenser 
Winner Bizz kräver en instans av Microsoft SQL Server. Den licens som krävs för Microsoft SQL Server 
tillhandahålls som en Runtime-licens av Compusoft. Du hittar information om kvantitet och avgifter för 
Microsoft SQL Server Runtime-licens i ditt kontrakt för Winner Bizz. Winner Bizz kan endast installeras 
tillsammans med en Compusoft/Microsoft SQL Server Runtime-licens. Du behöver inte köpa en Microsoft 
SQL Server-licens själv! 
 

Information om Microsoft Office 
Möjligheten att skapa standardmallar och mallar inom Winner Bizz kunduppföljning fungerar endast i 
kombination med Microsoft Word. "Starter Edition" av Microsoft Word stöder inte den här funktionen av 
Winner Bizz. 
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Vem sätter upp och underhåller min systemmiljö? 
Vi rekommenderar starkt att du har en utbildad IT-partner, som kan ge dig ett komplett koncept. Detta 
för att få en lämplig systemmiljö, inklusive en tillförlitlig lösning för säkerhetskopiering för all din viktiga 
data, t.ex. ett pålitligt antivirusskydd. Det är också viktigt att detta system kontinuerligt underhålls av din 
IT-partner. 
 
Compusoft levererar endast programvaran Winner Bizz och Microsoft SQL Server med tillhörande 
licenser. 


