
   

WYMAGANIA TECHNICZNE 

 
 
Oprogramowanie 
 
W celu korzystania z Comarch iSklep24 konieczne jest, aby Klient posiadał: 

 objęte aktualną gwarancją oprogramowanie – Comarch CDN XL w wersji 10.0 i wyżej (minimum to 

licencja stanowiskowa + moduł Zamówienia) lub Comarch iOPT!MA24 (minimum to moduł iOPT!MA24 

Handel) lub Comarch OPT!MA w wersji 2010.2.1 bądź 17.9.1 (minimum to moduł OPT!MA Handel) lub 

Comarch ALTUM 5.2 HR2 

 dostęp do Internetu 

 

Przeglądarki internetowe 
 
Comarch iSklep24 współpracuje z następującymi przeglądarkami: 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Opera 

 

System operacyjny 
 
Dla komputera, który będzie wymieniał dane z Comarch iSklep24 wymagania to jeden z poniższych systemów 

operacyjnych: 

 Windows XP  

 Windows Server 2003 

 Windows 2008 

 Windows 2008 R2 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 

Oraz komponenty systemowe: 

 .NET Framework 2.0 

 SqlXml 3.0 

 

Comarch iSklep24 na serwerach Comarch – bezpieczeństwo 
 
Dane przechowywane są w Comarch Data Center na kilku niezależnych serwerach, gdzie dane Klientów są 

chronione przed nieupoważnionym dostępem przez 24 godziny na dobę. 

 

Dane są szyfrowane z wykorzystaniem nowoczesnej technologii kryptografii. 

 

Korzystamy z bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2. 

 

Połączenie z Comarch Data Center 

 

Połączenie z Comarch Data Center będzie oparte o mechanizm Web Services (z wykorzystaniem rozszerzenia 

WSE3.0) oraz SSL. Dane będą podpisywane oraz szyfrowane z użyciem certyfikatów X.509. Certyfikat taki 

będzie wymagany do wymiany danych z Comarch iSklep24. 

 

 
 
 
Instalacja Comarch iSklep24 we własnej infrastrukturze sprzętowej 

 

Stacjonarną wersję Comarch iSklep24 można zainstalować na następujących systemach operacyjnych: 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

Instalacje Comarch iSklep24 na systemach przeznaczonych dla stacji roboczych nie są wspierane. 

http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/
http://www.microsoft.com/poland/windows/products/winfamily/ie/default.mspx
http://operapl.net/


   
 

Dodatkowo komputer, na którym będzie przeprowadzana instalacja Comarch iSklep24 musi mieć 

możliwość komunikacji z serwerem SQL, na którym zainstalowane są bazy danych Comarch OPT!MA lub 

Comarch CDN XL. 

 

Comarch iSklep24 korzysta między innymi z następujących komponentów systemowych: 

 Internetowe usługi informacyjne  (IIS) w wersji 6.0 lub nowszej. 

 Usługi certyfikacji (Certification Services dla Windows Server 2003 lub Active Directory Certification 

Authority dla Windows Server 2008) 

 .Net Framework 3.5 

 Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime 

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych komponentów znajdują się w podręczniku Comarch iSklep24 dla 

wersji stacjonarnej. 

 

UWAGA! 

W przypadku posiadania wersji stacjonarnej Comarch iSklep24 należy uregulować kwestie licencyjne 

związane z dostępem do serwera Microsoft SQL Server. 

 


