
 

PC - Wymagania dla: 
Agrinavia Field Online oraz Agrinavia Map 

 
Jeśli komputer działa zbyt wolno, najczęściej  wystarczy powiększyć pamięć operacyjną RAM. Jeśli 
zwiększenie pamięci RAM nie pomaga, zalecamy rozważyć wymianę komputera na bardziej wydajny. 
Agrinavia Field i Map odpowiednio szybko działają z reguły na aktualnych komputerach - zazwyczaj 
maksymalnie 1-3 letnie. (Istnieją oczywiście wyjątki!) 

Temat Wymagania 
minimalne 

Komentarz 

System 
operacyjny 

Upewnij się, że system 
Windows jest zaktualizowany do 
najnowszego dodatku Service 
Pack firmy Microsoft. Użyj 
aktualizację on-line systemu 
Windows. Dla Internet 
Explorera minimum to wersja 9 

Program można instalować i uruchamiać 
zarówno na 32 i 64-bitowych wersjach 
systemów operacyjnych 

Procesor Intel Pentium 4 
Intel Pentium M 

W przypadku dzisiejszego zakupu nowego 
komputera procesor jest zazwyczaj 
wystarczająco szybki dla obsługi Agrinavia 
Field i Map 

RAM 2 GB Szczególnie PC z systemem Windows Vista 
powinny być zaopatrzone w większą pamięć 
RAM, ponieważ Vista sama w sobie jest bardzo 
wymagający. 

Twardy dysk 
HDD 

50-100 GB Agrinavia Field i Map potrzebują zazwyczaj 1Gb 
wolnego miejsca. Mapy Ortofoto potrzebują np. 
5-7 Gb dla obszaru kilku gmin. 

Karta 
graficzna 

Średniej klasy Należy się upewnić, że karta graficzna posiada 
odpowiednią ilość pamięci RAM (min.256). 
Unikaj systemów graficznych z wewnęt 

CD/DVD 
USB  

Nagrywarka CD Aby wykonać kopię zapasową danych, 
wystarczy mieć nagrywarkę CD / DVD lub 
pamięć USB, dzięki czemu dane mogą być 
kopiowane. Wszystkie nowsze PC posiadają 
złącze USB. 

Program 
Antywirus
owy oraz 
Firewall 

Program antywirusowy oraz 
Firewall powinny być 
zaktualizowane 

Upewnij się, że komputer jest wyposażony w 
profesjonalny program antywirusowy. Jest to 
jedyna droga do zabezpieczenia komputera 
przed wirusami. Dodatkowo zalecamy 
sprzętową zaporę 

Internet 5000/2000 kbit/s Dla lepszej wydajności zaleca się uaktualnienie 
prędkość Internetu do Downl. 10/ Upload 2 
Mbit/s.       
Test prędkości internetu: 
http://www.speedtest.pl 
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