
 

Datalogisk AS, Stubbekøbingvej 41, DK-4840 Nørre Alslev 

Tlf: +45  70203311 - Fax: +45  70203456 - www.datalogisk.dk - E-mail: mail@datalogisk.dk 

PC-Krav til  
Næsgaard Mark Online og Næsgaard Markkort  

Generelt  

Hvis din nuværende PC kører for langsomt, kan det være en mulighed at forsyne den med mere 
RAM. Mere RAM gør dog ikke underværker, hvorfor vi anbefaler, at du overvejer en 
udskiftning med en kraftigere PC. Næsgaard Mark og Markkort kører generelt med god 
hastighed på alle computere, som er rimeligt up-to-date. Dette vil typisk være en PC, som er 
maks. 1-3 år gammel. (Der er selvfølgelig undtagelser!). 

Emne  Minimumskrav  Kommentar  

Styresystem  Sørg for at din Windows er 
opdateret med de nyeste 
servicepacks fra Microsoft. Brug 
on-line opdatering af Windows. 
Bruger du Internet Explorer, skal 
denne minimum være version 9 

Programmet kan installeres og afvikles på både 
32 og 64 bit versioner af styresystemerne 

Processor  Intel Pentium 4  
Intel Pentium M  

Hvis du køber en ny PC i dag, så er processoren 
normalt kraftig nok til Næsgaard 
Mark/Markkort.  

RAM  2 GB  Især PC med Windows Vista bør ikke være 
underforsynet med RAM, da Vista i sig selv er 
meget krævende. 

Harddisk  50-100 GB Næsgaard Mark og Markkort fylder ca. 1 Gb. 
Ortofoto for f.eks. et par kommuner fylder 5-7 
Gb.  

Grafik 
system  

Mellemklassen  Sørg for rigeligt hukommelse på grafikkortet. 
Gerne 256 Mb RAM eller mere. Undgå 
grafiksystemer der deler hukommelse med den 
interne RAM.  

CD/DVD  
USB mv.  

CD-brænder  For at kunne lave backup af dine data, er det 
rart at have en CD/DVD brænder eller et USB 
stik, hvor data kan kopieres til. Alle nyere PC 
har USB stik.  

AntiVirus 
program og  
Firewall  

Opdaterings abonnement via 
Internet og hardware baseret 
firewall  

Sørg for at din PC er forsynet med et 
professionelt antivirus program fra dag 1, da det 
er dyrt at rense en PC for virus. Derudover 
anbefaler vi en hardware baseret firewall  

Internet 5000/2000 kbit/s For bedre performance anbefales det at 
opgradere internet hastigheden til 10000/2000 
kbit/s 
Test din internet hastighed her 

 


