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Datorkrav 

Generellt Om din nuvarande dator arbetar långsamt, kan en möjlighet 
vara att utrusta den med mer RAM. Mer RAM kan dock inte 
göra underverk, därför bör du överväga att köpa en kraftigare 
dator, om datorn arbetar långsamt. Näsgård Management och 
Karta arbetar normalt med bra hastighet på alla datorer som 
är någorlunda uppdaterade. Typiskt är detta datorer som är 
max 1-3 år gamla (självklart finns där undantag) 

Våra råd 

Ämne Våra råd vid 
inköp av  

ny dator 

Minimum krav för 
existerade dator 

Kommentarer 

Styrsystem Windows 7 

 

 

Windows XP, Vista, 7 

Se till att din Windows är 
uppdaterad med de 
senaste servicepaketen 
från Microsoft. Använd 
On-Line uppdatering av 
Windows  

Programmet kan installeras 
och användas både på 32 och 
64 bits versioner av 
styrsystemen 

Processor  Intel Pentium 4 

Intel Pentium M 

Om du köper en ny dator idag, 
så är processorn normalt 
kraftig nog för Näsgård  

RAM 2 Gb (2048 MB) 512 Kb och helst 1 Gb 
om du kan uppgradera 
till det. 

Särskilt datorer med Windows 
Vista bör ha mycket RAM, då 
Vista i sig själv är mycket 
krävande. 

Hårddisk 160 GB 50 Gb Näsgård Mark.NET och Karta 
kräver ca 1 Gb. Ortofoto ca 5-7 
Gb 

Grafik system Mellan klass Mellan klass Se till att det finns bra minne 
på grafikkortet. Gärna 256 Mb 
RAM eller mer. Undvik grafik-
system som delar minne med 
internt RAM 

CD/DVD USB 
mm. 

DVD brännare 

USB uttag 

CD brännare För att kunna göra 
säkerhetskopior av dina data, 
skall du ha en CD/DVD 
brännare eller USB uttag.  

Virus program 
och 
brandvägg 

Uppdaterings 
abonnemang 
via Internet och 
hårdvaru 
baserad 
brandvägg  

Uppdaterings 
abonnemang via Internet 
och hårdvaru baserad 
brandvägg 

Se till att din dator är utrustad 
med professionellt virus 
program från början, då det är 
dyrt att rensa en dator från 
virus. Dessutom 
rekommenderar vi en hårdvaru 
baserad brandvägg 

Internet 4096/512 kbit 512/128 kbit Förväntad nedladdnings tid för 
Näsgård Mark 

512/128 kbit: 12 minuter 

4096/512: 5 minuter 

 


