
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

HARDWARE RECOMENDADO . WINGPR 

 

Qualquer análise de hardware é sempre falível, pelo facto de estar fortemente dependente 

do momento de aquisição, do número de postos que a empresa vai ter, das características 

dos postos, do software de gestão que vai ser usado e, de outro software, que vai ser 

colocado no servidor e que não é controlado pelo fornecedor de software (Ex.: gestão de 

correio eletrónico e acesso à Internet, gestão de central telefónica, etc., etc.). 

 

A configuração que a seguir se apresenta (DEZ/2011) refere-se à utilização exclusiva do nosso 

software WINGPR com um número de 8 a 12 postos de trabalho. Trata-se da utilização de uma 

solução 100% Windows, com alguma complexidade e “peso” sobre o hardware. 

 
REQUISITOS DO SERVIDOR 

(NOVAS AQUISIÇÕES) 
REQUISITOS DOS POSTOS DE TRABALHO 

(NOVAS AQUISIÇÕES) 

  

Arquitetura x86 
Leitor de CD/ROM (com gravador em alguns postos – 

com leitor DVD num ou outro posto) 

Sistema Operativo  Windows 2011 Small Business Server 
(Premium) 

Windows 7 Profissional 

Processador Intel XEON e5530 Processador Intel Core i3 

8 Gb DDR3 4 Gb DDR3 

2 ou 3 discos SAS de 146 ou 300 Gb cada a 10. 000 rpm Disco de 120 Gb 

NAS (Backup) 
Monitores de 19” (aconselhável TFT em locais de 

exposição pública, show-room, administração, etc.) 

10/100/1000 10/100/1000 

 

Diversos: 

 Sistemas profissionais de anti-vírus (como contrapartida aos sistemas domésticos). 

 Impressoras a jacto de tinta ou laser de performances profissionais (e não domésticas). 

 Utilização de uma/duas impressoras laser com interface rede (tal situação seria desejável 

para todas as impressoras a instalar). 

 UPS (globais ou preferencialmente individuais), com cobertura de todos os computadores 

instalados. 

 Equipamento de rede (switch, placas, etc.) adequados a uma boa performance 

(10/100/1000). Aconselha-se vivamente a consideração da instalação de switch e placas 

de rede a 1.000 Mbit/s, situação que começará a ser comum a muito curto prazo. 

 Dispositivos de Leitura Digital, (ex.: opticon laser terminal PHL 1700). 

 Esta configuração não contempla a virtualização do sistema aplicacional. 

 


