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IBSystem® CRM ügyfélkapcsolat kezelő rendszer műszaki 

követelményei 

1. Bevezető 

Az iCRM egy korszerű, többrétegű, komponens alapú, Microsoft .NET technológia segítségével létrehozott 

ügyfélkapcsolat menedzsment rendszer. Az iCRM szerver és felhasználó oldali felépítése vázlatos az alábbiak 

szerint néz ki: 
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Microsoft Internet information Service - IIS 

(webszerver) 

Microsoft .NET Framework 

(működtető környezet) 
Alkalmazott technológiák: ASP.NET, WCF, ADO.NET, Entity Framework, 

továbbá HTML/JavaScript, XML 
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A iCRM és a hozzátartozó modulok működéséhez szerver oldalon megfelelő hardver és rendszerszoftver 

infrastruktúra szükséges, önálló fizikai vagy virtuális gépre telepítve. 

Az iCRM internet böngészőben működő, nem klasszikus web alapú alkalmazás, mely egy Silverlight nevű 

,„beépülő böngésző modulra” támaszkodik. A Silverlight a Microsoft .NET egyszerűsített, 6 MB-os változata 

(ami a Flash technológiához hasonlít, csak annál sokkal korszerűbb), technológiailag rendkívül fejlett és  gazdag 

felhasználói felület képességekkel rendelkezik. Telepíteni nem szükséges, mivel az első használatkor 

automatikusan letöltődik a felhasználó számítógépére (megfelelő jóváhagyás után). Ebből adódóan a 

felhasználói (kliens) oldalon az iCRM használatához elegendő egy megfelelő web böngésző.  

A böngésző és a szerver között mindössze létező HTTP kapcsolat szükséges, ami a hagyományos webes 

alkalmazásoknál is megszokott. Titkosított (HTTPS) alapú kapcsolatra is van lehetőség, de ez a kliens-szerver 

kommunikációt értelemszerűen lassítja. Az iCRM szerver oldali komponensei és az adatbázis-szerver között 

pedig TCP/IP protokollra alapuló, úgynevezett SQL kommunikáció zajlik. 

Az iCRM rendszer internet, extranet és intranet környezetben is működik, a megfelelő feltételek és 

biztonsági ajánlások betartása mellett. 

Az iCRM-ből történő körlevelek (kör email-ek) küldéséhez SMTP szerver elérés szükséges, mely lehet saját 

levelezőszerver, illetve külső, szolgáltató által biztosított külső lehetőség is. 

Az email-ekben küldött képek beillesztésére két módszer választható (a megfelelő módszert üzembe 

helyezéskor, előre el kell eldönteni). Az egyik módszer a beágyazott kép, amikor a levélbe fizikailag is bekerül a 

kép, a másik pedig, amikor a csak a képhivatkozás (internet-link) kerül bele a levélbe. Ez utóbbi esetben, ha az 

iCRM intraneten belül működik, biztosítani kell egy internetről is elérhető tárhelyet, ahova a képek WebDAV, 

vagy FTP protokollok valamelyikével előre közzé tehetők (ennek hiányában az email-t fogadó személy nem 

fogja látni a kapott képeket, mivel azok hivatkozása nem lesz elérhető a számára). 

2. iCRM szerver oldali infrastruktúra igény 

a. Hardver 

• Maximum 10 felhasználóig: 1 db. 32 vagy 64 bites, legalább 3 GHz-es processzor, 4 GB fizikai 

memória, 10 GB szabad merevlemez kapacitás 

• 10 – 50 felhasználóig: 1 db. 32 vagy 64 bites szerver processzor (2-4 magos), 4 vagy 6 GB fizikai 

memória, 50 GB szabad merevlemez kapacitás 

• 50 felhasználó felett: 1 db. 64 bites Pentium szerver processzor (4-6 magos), 8 vagy 16 GB 

fizikai memória, 100 GB szabad merevlemez kapacitás 

b. Operációs rendszer 

• Maximum 10 felhasználóig: Windows 7, vagy Windows Server 2008, vagy Windows Server 

2008 R2 

• 10 egyidejű felhasználó felett: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, vagy Windows 

Server 2012 
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c. Webszerver 

Microsoft Internet Information Service - IIS (a Windows része) 

d. Szerver oldali működtető környezet 

Legalább Microsoft .NET Framework 4.0 (ingyenes, az internetről szabadon letölthető) 

e. Adatbázis-kezelő rendszer 

• Legfeljebb 4 GB adatmennyiségig: Microsoft SQL Server 2008, vagy 2012 Express (ingyenes, az 

internetről szabadon letölthető) – ez esetben maximum 1 processzor és 1 GB RAM lesz 

kihasználva 

• 4 GB feletti adatmennyiség felett: Microsoft  QL Server 2008, vagy 2012 Standard (fizetős) 

Megjegyzés: Az Express változatok később frissíthetők Standard változatra külön díjazással. 

3. iCRM kliens oldali infrastruktúra igény 

a. Hardver 

Bármilyen átlagos számítógép, mely a szükséges verziójú web böngészőket képes futtatni és legalább 2 GB 

RAM-mal rendelkezik. 

b. Operációs rendszer 

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, vagy 

újabb (a legfrissebb szervizcsomagokkal és rendszerfrissítésekkel ellátva) 

• Apple Mac OS X 10.4.11, vagy újabb 

FIGYELEM!  Mac alatt az iCRM gyorsbillentyűk egy része és az .xlsx kiterjesztésű fájlok beolvasása, feltöltése 

nem működik (az .xls kiterjesztésű fájlok esetében zavartalan a működés).  

c. Web böngésző: 

• Windows operációs rendszeren: Microsoft Internet Explorer 8, vagy újabb, Mozilla Firefox 10, 

vagy újabb Google Chrome 10, vagy újabb 

• Apple Mac OS X operációs rendszeren: Safari, vagy Mozilla Firefox legújabb változatainak 

valamelyike. 
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d. Silverlight beépülő böngésző modul 

Silverlight 5 Windows-os, vagy Mac-es változatának legfrissebb verziója (automatikusan letöltődik) 

4. iCRM szerver oldali telepítési feltételek 

Az iCRM telepítéséhez a szerver oldalon rendszergazdai jogok szükségesek. Távoli telepítés, vagy 

„távsegítség” is lehetséges, ha a szerverre vonatkozó megfelelő távelérési feltételek rendelkezésre állnak. 

A telepítés már meglévő (más rendszereket tartalmazó) szervere is lehetséges, de nem javasolt, mivel az 

üzemeltetés folytonossága (rendelkezésre állás) a telepítés és üzembe helyezés során sérülhet. Ebben az 

esetben az is előfordulhat, hogy az egy szerveren működő alkalmazások egymás működésére nem kívánt 

módon hatással vannak. 

5. iCRM szolgáltatóközpont 

Az iCRM rendszer úgynevezett SaaS (Sofware as a Service) szolgáltatásként is igénybe vehető anélkül, hogy 

a felhasználónak bármilyen szerver oldali infrastruktúrát ki kellene alakítania. Erről részleteket a 

www.icrm.hu webhelyen lehet találni. 


