APRAKSTS PAR LIETOTĀJA DATORA TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM 
DARBAM AR LURSOFT DATU BĀZĒM INTERNETĀ

Izmantotie termini:
Apraksts - apraksts par lietotāja datora tehniskajām prasībām darbam ar Lursoft datu bāzēm internetā.
Sistēmas - Lursoft datu bāzes Internetā.
SIA “Lursoft IT”– Izpildītājs.
Pasūtītājs – Izpildītāja klients, kuram tiek nodrošināta piekļuve Sistēmām.
Pasūtītāja lietotājs – Pasūtītāja norādīta fiziska persona, kurai tiek nodrošināta piekļuve Sistēmai ar tai piešķirtiem lietotāja rekvizītiem.

	Lai izmantotu Sistēmas, Pasūtītāja lietotāja datoram ir jānodrošina nepārtraukts Internet pieslēgums. Internet pieslēguma pārtraukumu gadījumā Izpildītājs nenodrošina informācijas pieejamību no Sistēmas.

Pasūtītāja lietotājam Sistēmas ir pieejamas, izmantojot pastāvīgo IP adresi. Dinamiskas vai mainīgas IP adreses izmantošanas gadījumā, Pasūtītājam par to Izpildītājs jāinformē atsevišķi, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: info@lursoft.lv.
Pasūtītāja lietotājam Sistēmas ir pieejamas, izmantojot sekojošas pārlūkprogrammas – Mozilla Firefox (versija 1.0 vai jaunāka), Microsoft Internet Explorer (versija 5.5 vai jaunāka). Savietojamība ar citām pārlūkprogrammām nav garantēta.
Ja Pasūtītāja lietotājs izmanto Sistēmas ar pārlūkprogrammu Microsoft Internet Explorer, pirms darba sākšanas jāpārbauda datorā sekojoši pārlūkprogrammas uzstādījumi:
	Tools -> Internet Options -> General -> Temporary Internet Files -> Settings: jābūt atzīmētam Automatically;
Tools -> Internet Options -> Advanced: jābūt atzīmētiem zemāk norādītajiem uzstādījumiem, pēc to atzīmēšanas jāspiež poga <Apply> un pēc tam poga <OK>
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	Ja Pasūtītāja lietotājs izmanto Sistēmas ar pārlūkprogrammu Mozilla Firefox, tajā jābūt standarta (default) uzstādījumiem.

Pasūtītāja lietotāja datoram ieteicama sekojoša konfigurācija: dators ar IBM PC savietojamu procesoru (500 Mhz vai vairāk); 128 MB RAM vai vairāk. Brīva vieta uz diska, sākot no 100 Mb.
Ņemot vērā to, ka Sistēmās esošo datu aktualizācija notiek nepārtraukti, Pasūtītāja lietotājam, strādājot ar Sistēmu, nav ieteicams izmantot ekrāna pārlasīšanas funkcijas – Refresh, Reload u.tml.
Pieprasījumu apstrāde Sistēmās var ilgt līdz 2 minūtēm, tādēļ atkārtota pieprasījuma izdarīšana šajā laika posmā nav ieteicama.
Ja pēc lietotāja rekvizītu ievades Pasūtītāja lietotājs neveic pieprasījumus Sistēmās vairāk kā 10 minūtes, darba seanss Sistēmās tiek pārtraukts.
	Aprakstā norādītās tehniskās prasības Pasūtītāja lietotāja datoram, strādājot ar Sistēmām, ir obligātas un to neievērošanas vai daļējas ievērošanas gadījumā, Izpildītājs neatbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem.


