HAMOR Soft
Contabilitatea firmelor –
posibilităţi de lucru prin internet
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Soluţii recomandate
Clientul are implementat un Server pe
care este baza de date hMARFA si
Contabilul poate accesa baza de date de
la distanţă prin internet.
Recomandat în cazul Clienţilor mai mari.

Contabilul are implementat un Server pe
care sunt bazele de date hMARFA ale
unor clienţi şi Clienţii lucrează prin
internet pe aceste baza de date.
Recomandat în cazul Clienţilor mai mici.
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Cum funcţionează?

DB
Program

Transfer ecran, tastatura

Serverul Linux_WP este o soluţie dezvoltată de
noi în ultimii doi ani pentru rularea programelor
HAMOR Soft în reţea locală şi de la distanţă prin
internet.
Soluţia constă dintr-un server pe care instalăm
sistem de operare Linux CentOS, pe acesta sunt
bazele de date şi pe acesta rulează programele
HAMOR Soft nativ Linux.
Staţiile pot fi calculatoare existente Windows
desktop, laptop, tablete şi chiar smartphone-uri.
Programele lansate de pe staţii rulează pe
server.
Programele transmit către staţii doar imaginea
de ecran şi nişte fişiere mici din care se creează
listele, tabelele etc.
De la staţii se transmit către server comenzile de
tastatură şi mouse.
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Avantaje
•Posibilitate de acces de la distanţă prin internet din alte
locaţii sau de pe teren.
•Performanţe îmbunătăţite: programele se execută de
câteva ori mai rapid decât pe calculator Windows, chiar
când lucraţi simultan de la 5-10 staţii
•Costuri avantajoase: nu necesită server scump, nu se
plăteşte licenţă pentru sistemul de operare, ca staţii se pot
păstra calculatorele existente, chiar mai puţin performante
(chiar XP), pentru că sunt utilizate doar ca terminale,
programele executând-se pe server.
.
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Este simplu de utilizat
Acelaşi mediu de lucru: utilizatorul lucrează în acelaşi
mod, pe aceeaşi interfaţă, nu trebuie să cunoască Linux,
nici nu vede ecran Linux.

Se poate lucra de pe desktop, laptop, tabletă sau chiar
smartphone, utilizând taste, mouse sau touch screen.
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