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Priority Pro  חומרה ומערכות נלוות :11.2גרסה* 

 הקדמה

 סוגי התקנות: ניבהתייחס לש ,פריוריטילהלן פירוט הדרישות המינימליות לתצורת מערכת ב

  להלן  ווביממשק( באתר הלקוחWeb .) 

 לקוח עם -שרתWindows GUI   להלן(CS.) 

 המסמך ברובו מתייחס לשלוש השכבות הבאות:

 תחנת קצה 

 שרת היישומים 

 שרת בסיס הנתונים 

 הערות:

  בהתקנותWebובהתקנות פריוריטי לייטול ווביבממשק פריוריטי ישום מתייחס לי, שרת ה ,CS, פריוריטי ל
 בלבד. לייט

  להתקנותCS ו- Web .דרישות זהות לגבי שרת בסיס הנתונים 

  ההתקנות. לשתיבסוף המסמך ניתן למצוא מידע נוסף הרלוונטי 

תצורת חומרה זו אינה לוקחת בחשבון דרישות משאבים נדרשים עבור מערכות אחרות הנתמכות על ידי השרת ו/או 
קבוצות,  3לו. התצורה מחולקת ל תחנות העבודה. תצורה סופית תיקבע בהתאם לדרישות הארגון והיקף התנועות ש

 מוסמך. DBAלבחירת תצורת חומרה אופטימלית יש להתייעץ עם  לפי מספר משתמשים/ גודל בסיס נתונים צפוי.

 (, אשר תשמש:7 סיון )ראה דרישות בעמ'י, חייבת לכלול סביבת נפריוריטיכל מערכת 

 עבור הלקוח, על ידי הלקוח עצמו או על ידי  פריוריטי סופטוורפיתוחים פרטיים )שנעשים על ידי  לבדיקת
 מתכנת חיצוני באתר הלקוח( לפני התקנתם בשרת האמת.

 שחזור מגיבוי באופן תקופתי. לבדיקת 

 קבצי שדרוג חדשים לפני הרצתם בסביבת האמת. בדיקתל 

                                                 
 למסמך המתאים. כאןלחץ  .ענןבפריוריטי המסמך אינו מיועד ללקוחות   *

https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Pri_HardwareSaaS_19_E.pdf
https://www.eshbelsaas.co.il/eshbel/primail/library/Pri_HardwareSaaS_19_E.pdf


  www.pr ior i ty-sof tware.com  

2/8  13/10/21 Ver.1 Cat.No. LBI2100690 

 / 

 תחנת קצה

 Webהתקנות 

  :מעבד מרכזיIntel® Core™ i3 processor .ומעלה 

  :4זיכרון פנימי GB RAM. 

  קוADSL : Mbps40  ,להורדה Mbps3 להעלאה. 

 מערכות הפעלה נתמכות:

 

 

 

 דפדפנים נתמכים:

 
  .Edgeאו  Chromeאקספלורר, אנו ממליצים לעבור לדפדפן  לא תתאפשר עבודה עם דפדפן 20.0החל מגרסה *
 

 נתמכות:  Officeגרסאות 

 

, מאפשרים גם התקנה מקומיתשמנויים ה . לפירוטoffice מאפשרים גם התקנה מקומית של office 365לא כל סוגי המנויים של *
  .לחצו כאן

 

 PCמחשבי 

  מערכת הפעלה: כל גרסאותWindows 64   ,הנתמכות על ידי מייקרוסופט, עם חבילת השירות ביט
 העדכנית ביותר.

  גרסתMS-Office 2013 לתבניות  פריוריטיומעלה, להעברת נתונים מWord  המשמשות גם להדפסת(
 . Outlook, ולסנכרון עם Excelליונות יהמחאות( או לג

 :של אות האחרונותהגרס דפדפנים נתמכים Chrome ,Mozilla Firefox ,ו- Edge. 

 ה האחרונה שלגרסה Adobe Acrobat Reader  . 

 Macintoshמחשבי 

 מערכת הפעלה : OS X Yosemite .ומעלה 

https://www.goptg.com/it-support/office-365
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 דפדפנים נתמכים :Safari .בגרסה העדכנית ביותר 

 תחנת קצה מקומית

  :מעבד מרכזיIntel® Core™ i3 processor .ומעלה 

  :2זכרון פנימי GB RAM. 

   1דיסק קשיח: נפח פנוי של GB נפח זה מיועד להתקנת התוכנה ולקבצי .Swap. 

  כרטיס רשתEthernet Card. 

  מערכת הפעלה: כל גרסאותWindows 64  ,הנתמכות על ידי מייקרוסופט, עם חבילת השירות ביט
 העדכנית ביותר.

  במידה ומותקןTerminal Server.ניתן לעבוד במסופים , 

  גרסתMS-Office 2013 לתבניות  פריוריטיומעלה, להעברת נתונים מWord  המשמשות גם להדפסת(
 . Outlook, ולסנכרון עם Excelליונות יהמחאות( או לג

 :הגרסאות האחרונות של דפדפנים נתמכים Chrome ,Mozilla Firefox ,ו- Edge. 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

  הגרסה האחרונה שלAdobe Acrobat Reader  . 

 

 

 שומיםישרת הי

 שרתים נתמכים:

 

 

 משתמשים(. 20רק כאשר עובדים עם מספר קטן של משתמשים )עד  אפשריתעל מערכת הפעלה זו  פריוריטיהתקנת  *

 

 )כולל פריוריטי לייט( Webהתקנת 

 :מערכת הפעלה Windows Server 2012  ,עם חבילת השרות העדכנית ביותר.ביט,  64ומעלה 

 מעבד מרכזי: Quad Core ®Xeon ®Intel  

  :4זכרון פנימי GB RAM  . 

  רשת: כרטיס רשתEthernet Card 1 Gbps, 
 .teamed or fail-over configurationמסוג 

  :40דיסק קשיח GB  הניתן לשדרוג(. מומלץ להשתמש במערך(RAID  דיסקים, ולהפרידם לשני  3עם לפחות
 ומערכת ההפעלה על גישה לדיסק. פריוריטית בין כוננים וירטואליים. זאת על מנת למנוע תחרו
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  1נדרש בבסיס הנתונים עבור אינדקס החיפוש הוא האחסון השירות החיפוש: נפחGB  ,לכל מיליון תעודות
 נספחים. 100,000לכל  1GB בנוסף ו

 IIS 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

 ASP.NET Core Hosting Bundle –  כאןזמינה להורדה. 

  תעודתSSL –  פרוטוקולעם  TLS 1.2  להנפקת תעודה, יש לפנות לרשם  –ומעלהSSL  .מורשה 

 משתמשים, ניתן להתקין את שרת הישום ושרת בסיס הנתונים באותו  10 -בסביבת אמת עם פחות מ
 המחשב.

 פריוריטי לייט בלבד() CSהתקנת 

 :מערכת הפעלה Windows Server 2012  ,עם חבילת השרות העדכנית ביותר.ביט,  64ומעלה 

 IIS 

 שרת בסיס הנתונים

 גם יחד.  CS -ול Web -הדרישות משתנות בהתאם לבסיס הנתונים, ומתאימות ל

 שרתים נתמכים:

 

 

-. ניתן להעלות רמת הcompatibility level-כשזה נוגע לאין דרישות מיוחדות פריוריטי ל :SQL Server-הערה ל
compatibility אם ה-DBA .שלכם ממליץ על כך 

SQL SERVER  מהדורתStandard ,Enterprise  אוWorkgroup 

 Dataגיגה  5 -משתמשים ו 10עד 

 SQL Server 2016 .ומעלה 

  מעבד יחיד® Quad CoreXeon ®Intel )עם אפשרות התקנת מעבד נוסף  )או מעבד תואם של חברה אחרת
)עם אפשרות להרחבה BIT 64מעבדי  לעבוד עםחובה על הלוח. 

1

.) 

  :זיכרון פנימיRAM GB 4 עם אפשרות להרחבה(
2

.) 

 דיסקים: שני מערכי דיסקים 

  בקרRAID  התומך בשני מערכים, בעל MB256 .זיכרון לפחות, וסוללת גיבוי 

  מערךMIRROR  72בגודל GB עבור מערכת ההפעלה וקבצי ה-Log .של בסיסי הנתונים 

  מערךMIRROR   72נוסף בגודל של GB עבור קבצי ה-Data .של בסיסי הנתונים 

 :מערכת הפעלה Windows Server 2012  ,עם חבילת השרות העדכנית ביותר.ביט,  64ומעלה 

                                                 
 על המספר הנכון של מעבדים. DBA-התייעץ עם ה 1
 על האפשרות להרחיב את הזיכרון עוד יותר. DBA-התייעץ עם ה 2

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0
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 גיבוי: בהתאם לנפח הדיסק. התקן 

  כרטיס רשתEthernet Card. 

  כונןCD-ROM. 

 פסק.-מערכת אל 

  '(.8אפשרות לתמיכה מרחוק )ראה עמ 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

 

 Dataגיגה  15 -משתמשים ו 50עד 

  ,השרת יהיה שרת יעודי, כלומרmember server ללא כל תפקידים נוספים. בדומיין 

 SQL Server 2016 .ומעלה 

  שני מעבדיXeon® Intel® 64מעבדי  לעבוד עםחובה  )או מעבד תואם של חברה אחרת BIT  עם אפשרות(
להרחבה

1

.) 

  :זיכרון פנימיRAM GB 8 )עם אפשרות להרחבה
2

) 

 דיסקים: שני מערכי דיסקים 

  בקרRAID התומך בשני מערכים, בעל ,MB 256 .זיכרון לפחות, וסוללת גיבוי 

  מערךMIRROR  72בגודל GB עבור מערכת ההפעלה וקבצי ה-Log .של בסיסי הנתונים 

  מערך נוסף בתצורתMIRROR או בתצורת ,RAID 5 140, בגודל של GB עבור קבצי ה-Data   של בסיסי
 הנתונים.

 ( 15מומלץ לבחור בדיסקים מהיריםK RPM)  וכן מומלצת תצורת דיסקיםSAS. 

 :מערכת הפעלה Windows Server 2012  ,עם חבילת השרות העדכנית ביותר.ביט,  64ומעלה 

 גיבוי: בהתאם לנפח הדיסק. התקן 

  כרטיס רשתEthernet Card. 

 פסק.-מערכת אל 

  '(.8אפשרות לתמיכה מרחוק )ראה עמ 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

 Dataגיגה  15משתמשים ומעל  50  מעל

  ,השרת יהיה שרת יעודי כלומרmember server בדומיין ללא כל תפקידים נוספים 

 SQL Server 2016 .ומעלה 

  שני מעבדיXeon® Intel®  לפחותDual core  64)או מעבד תואם של חברה אחרת( בארכיטקטורת BIT 
)עם אפשרות להרחבה

3

.) 

  :זיכרון פנימיRAM GB 16 )עם אפשרות להרחבה
4

 .BIT 64 מערכת לעבוד עם חובה(. 

 .דיסקים: שני מערכי דיסקים לפחות, מומלץ שלושה 

  בקרRAID  התומך בשני מערכים לפחות, בעל MB256 .זיכרון לפחות, וסוללת גיבוי 

  מערךMIRROR  72בגודל GB עבור מערכת ההפעלה וקבצי ה-Log .של בסיסי הנתונים 

                                                 
 על המספר הנכון של מעבדים. DBA-התייעץ עם ה 3
 על האפשרות להרחיב את הזיכרון עוד יותר. DBA-התייעץ עם ה 4
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   מערך נוסף בתצורתRAID 5 מהגודל הצפוי של בסיסי הנתונים, עבור קבצי ה 5, בגודל של לפחות פי-Data  
 של בסיסי הנתונים.

  מומלץ מערךMIRROR  72נוסף בגודל GB עבור קבצי ה-Log. 

 ( 15מומלץ לבחור בדיסקים מהיריםK RPM)  וכן מומלצת תצורת דיסקיםSAS. 

  הפעלה:מערכת Windows Server 2012  ,עם חבילת השרות העדכנית ביותר.ביט,  64ומעלה 

 גיבוי: בהתאם לנפח הדיסק. התקן 

  כרטיס רשתEthernet Card  1במהירות Gbps יש לוודא שגם הסוויץ' תומך במהירות( 
 1 Gbps.) 

  כונןCD-ROM. 

 פסק.-מערכת אל 

  '(.8אפשרות לתמיכה מרחוק )ראה עמ 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

 Oracle  5משתמשים( 50)עד 

 Oracle Standard Edition version 19. 

  :מעבד מרכזי® Quad CoreXeon ®Intel עם אפשרות להרחבה(
6

.) 

 :זיכרון פנימי 

  4  -משתמשים  10עד.GB RAM (.4)עם אפשרות להרחבה 

  משתמשים  10עד- GB RAM 8 (.4)עם אפשרות להרחבה 

  :40דיסקים של  6דיסק קשיח GB  כל אחד(RAID 0+1) . 

  זיכרון וירטואלי: מקום פנוי על הדיסק לקובציSwap מנפח הזיכרון  3. מומלץ להקצות נפח זיכרון הגדול פי
  הפנימי.

 :לגבי מערכת ההפעלה, ישנן שלוש אפשרויות 

1. Windows Server 2012   ,עם חבילת השירות העדכנית ביותר.ביט,  64ומעלה 

 .Unixשרת  .2

 .Linuxשרת  .3

 הדיסק.גיבוי: בהתאם לנפח  התקן 

  :כרטיס רשתEthernet Card. 

  כונןCD-ROM. 

 פסק.-מערכת אל 

  '(.8אפשרות לתמיכה מרחוק )ראה עמ 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

SQL Express  משתמשים( 10)עד 

 Intel® Core™ i5 processor ומעלה. 

                                                 
 .בפריוריטי סופטוורשלך ועם  DBA-משתמשים, התייעץ עם ה 50-עבור יותר מ 5
 על האפשרות להוסיף עוד מעבד. DBA-התייעץ עם ה 6
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  :3זיכרון פנימי GB RAM. 

  :40דיסק קשיח GB  הניתן לשדרוג(. מומלץ להשתמש במערך(RAID  דיסקים, ולהפרידם לשני  3עם לפחות
 ומערכת ההפעלה על גישה לדיסק. פריוריטיכוננים וירטואליים. זאת על מנת למנוע תחרות בין 

 צי זיכרון וירטואלי: מקום פנוי על הדיסק לקובSwap מנפח הזיכרון  3. מומלץ להקצות נפח זיכרון הגדול פי
 הפנימי.

 :מערכת הפעלה Windows Server 2012 עם חבילת השירות העדכנית ביותר. לחלופין, ניתן ביט,  64מעלה
 ומעלה, עם חבילת השרות העדכנית ביותר. Windows 8-להשתמש ב

 Windows Installer 4.5. 

 גיבוי: בהתאם לנפח הדיסק. התקן 

  :כרטיס רשתEthernet Card. 

  כונןCD-ROM. 

 פסק.-מערכת אל 

  '(8אפשרות לתמיכה מרחוק )ראה עמ. 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

 7סיוןיסביבת נ

 Web/CSלהתקנות  

 מעבד: Intel® Core™ i5 processor .ומעלה 

  :2זיכרון פנימי GB RAM. 

  מגודל תיקיית ה  8דיסק בעל קיבולת של מינימום פיData  של הSQL  בשרת האמת )עבור שני מופעים של
SQL.אחד לפיתוחים פרטיים ואחד לביצוע בדיקות שיחזור תקופתיות(. מומלץ שימוש בדיסק מהיר : 

 רטואלי: מקום פנוי על הדיסק לקובצי זיכרון ויSwap מנפח הזיכרון  3. מומלץ להקצות נפח זיכרון הגדול פי
 הפנימי.

 ( מעבד  חובה לעבוד עםמערכת הפעלה זהה לזאת שבשרת האמת BIT64.) 

  כרטיס רשתEthernet Card. 

  כונןCD-ROM. 

  '(.8אפשרות לתמיכה מרחוק )ראה עמ 

 :הגרסאות האחרונות של דפדפנים נתמכים Chrome ,Mozilla Firefox ,ו- Edge. 

 .NET Framework  4.8בגרסה. 

  הגרסה האחרונה שלAdobe Acrobat Reader  . 

 אתרים מבוזרים

 Web/CSלהתקנות 

 מבוזרים )אם נדרש(.שרת לעבודה באתרים 

  התקנה שלWindows Server 2012 ביט 64 ומעלה. 

  :מעבד מרכזי® Quad CoreXeon ®Intel. 

                                                 
 יבת הנסיון. יש להקצות את סביבת הנסיון על מחשב שונה מזה של סביבת האמת. אין צורך בתחנה מיוחדת לסב 7



  www.pr ior i ty-sof tware.com  

8/8  13/10/21 Ver.1 Cat.No. LBI2100690 

 / 

 :זיכרון פנימי GB RAM 2 עם אפשרות להרחבה לכל משתמש(
8

.) 

  :40דיסק קשיח GB. 

  זיכרון וירטואלי: מקום פנוי על הדיסק לקובציSwap מנפח הזיכרון  3. מומלץ להקצות נפח זיכרון הגדול פי
 הפנימי.

  כרטיס רשתEthernet Card. 

  כונןCD-ROM. 

 :של הגרסאות האחרונות דפדפנים נתמכים Chrome ,Mozilla Firefox ,ו- Edge. 

  הגרסה האחרונה שלAdobe Acrobat Reader  . 

 חיבור ישיר לאתרים מבוזרים

  המרכזי יכול לתקשר ישירות עם מסופים מרוחקים ע"י שימוש בקווי נל"ן מהאתר המרוחק  פריוריטישרת
לאתר השרת המרכזי. תצורת קווי הנל"ן תקבע בהתאם לתעבורה הנדרשת ומספר המשתמשים באתר 

 המרוחק.

  המשתמשים המרוחקים יחוברו ישירות לשרתיTerminal Server המרכזיים. מספר שרתי הטרמינל הנחוצים 
משתמשים לשרת; עדיף להתייעץ בעניין עם הטכנאי  20-ל 15תלוי במספר המשתמשים המרוחקים )בין 

כאשר מתקינים את השרתים(. אם ישנו יותר משרת טרמינל אחד, מומלץ להתקין מערכת לאיזון העומסים, 
 במטרה לשפר את זמני התגובה.

  התחנות המרוחקות יפעלו באותו האופן כמו שרתTerminal Server עלWindows Server 2012  בתוספת ,
 , בהתאם לצורך.Metaframeמערכת 

 מרחוקתמיכה 

 . ללקוח ScreenConnect תוכנת ע"י שליחת קישור של מרחוקמרכז התמיכה מאפשר תמיכה 
 להתקין אחת מתוכנות התקשורת האלה:, עליו ScreenConnect -אם הלקוח לא מעוניין להשתמש ב

 Remote Desktop  עם יכולתconsole session. 

 LogMeIn 

 VNC. 

 לחיבור ללקוח: פריוריטי סופטוורהנתמכים ב VPNרשימת חיבורי 

 VPN Checkpoint 

 VPN Microsoft 

 VPN Cisco 

 VPN Fortigate 

 )מחולל היישומונים( 9obilePriority Mאפליקציית 

 iOS מכשיר בו מותקנת מערכת הפעלה :Ios10 .ומעלה 

 Android מכשיר בו מותקנת מערכת הפעלה :Android 5 .ומעלה 

                                                 
 על האפשרות להרחיב את הזיכרון עוד יותר. DBA -התייעץ עם ה 8
של פריוריטי. החל מפברואר  19.0שלא נתמכת מגרסה  Priority Mobileבעבר, פריוריטי סיפקה אפליקציה לטאבלטים בשם  9

 Priority-, שינתה את שמה לPriority Master, אפליקציית המובייל של פריוריטי )לכל המכשירים הנייד, כולל טאבלטים( 2020
Mobile. 


