ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Вимоги до конфігурації комп’ютера, на якому використовуються Комп’ютерні(а) програми(а).
1.1. Програмно-апаратні засоби:
Мінімальні
Операційна система:
Будь-яка, що підтримує наступній перелік браузерів:
Opera (версия 35) та вище,
Google Chrome (версия 48) та вище,
Mozilla Firefox (версия 44) та вище,
Safari (версия 9) та вище.

Рекомендовані
Операційна система:
Будь-яка, що підтримує наступній перелік браузерів:
Opera (версия 35) та вище,
Google Chrome (версия 48) та вище,
Mozilla Firefox (версия 44) та вище,
Safari (версия 9) та вище.

В налаштуваннях браузерів має бути увімкнене JavaScript і
Cookie (за замовченням увімкнене в усіх браузерах).

В налаштуваннях браузерів має бути увімкнене JavaScript і
Cookie (за замовченням увімкнене в усіх браузерах).

Тип процесора: – Intel Pentium ІII 1 ГГц
Оперативна пам'ять:
Windows XP - 512 МБ,
Windows Vista, Windows 7 – 1 ГБ
Роздільна здатність екрану – 360*568
Швидкість доступу до мережі Інтернет – 512 Кбіт/с

Тип процесора – Intel Pentium ІII 1 ГГц та вище
Оперативна пам'ять:
Windows XP – 2 ГБ, та вище
Windows Vista, Windows 7 – 2 ГБ та вище
Роздільна здатність екрану – 1920*1080
Швидкість доступу до мережі Інтернет – 2 Мбіт/с

1.2. Комп’ютерні(а) програми(а) працюють з використанням тільки транспортного протоколу TCP/IP у редакції Microsoft при
наявності доступу до мережі Інтернет. Швидкість передачі даних в мережі Інтернет повинна бути не нижчою 512 Кбіт/сек.
1.3. Загальні вимоги: Відсутність програмних вузлів «вірусів» на комп’ютері АБОНЕНТА та правильне налагодження фаєрволів
антивірусних програм (фаєрволи та антивірусні програми можуть конфліктувати або обмежити функціональність інших програм, у
тому числі і з Комп’ютерними(ою) програмами(ою).
2. У разі непрацездатності або втрати засобів авторизації (логіна, пароля) доступу до Комп’ютерних(ої) програм(ми) АБОНЕНТУ
необхідно звернутися до абонентського відділу ЛІЦЕНЗІАРА.
3. Поновлення доступу до Комп’ютерних(ої) програм(ми) після оплати здійснюється протягом 2-х робочих днів після надходження
коштів на поточний рахунок ЛІЦЕНЗІАРА.
4. ЛІЦЕНЗІАР не надає послуг з юридичного тлумачення документів, що містяться у Комп’ютерних(ій) програмах(мі), а також
рекомендацій щодо використання цих документів у процесі господарської діяльності АБОНЕНТІВ.

