
Especificações Recomendadas 

Para o Servidor dedicado: 

[Até 20 usuários] 
o Processador: Xeon E3 (compatível ou superior);
o Memória: 8GB (ou superior) disponível para o banco de dados;
o Disco Rígido: disco de tamanho compatível com o porte do cliente. Recomendado 

o modelo SAS com um mínimo de 250GB livres para o banco de dados;
o Sistema operacional: Windows 2008 Server, superior ou Linux. 

[De 21 a 50 usuários] 
o Processador: Intel Xeon E5 (compatível ou superior);
o Memória: 8GB (ou superior) disponível para o banco de dados;
o Disco Rígido: disco de tamanho compatível com o porte do cliente. Recomendado o 

modelo SAS com um mínimo de 500GB livres para o banco de dados;
o Sistema operacional: Windows 2008 Server, superior ou Linux. 

[De 51 a 100 usuários] 
o Processador: Xeon E7 (compatível ou superior);
o Memória: 16GB (ou superior) disponível para o banco de dados;
o Disco Rígido: disco de tamanho compatível com o porte do cliente. Recomendado o 

modelo SSD ou Raid 10 com um mínimo de 750GB livres para o banco de dados;
o Sistema operacional: Windows 2008 Server, superior ou Linux. 

Nota 1: Ao se tratar da utilização dos servidores Linux, o cliente fica responsável por verificar 
a compatibilidade de sua distribuição Linux com a versão 9.3 do PostgreSQL, assim como a 
instalação, configuração e manutenção. Recomendamos as distribuições: CentOS e Fedora; 

Nota 2: Servidores com plataformas diferentes de Windows, serão responsáveis somente pelo 
armazenamento do banco de dados, impossibilitando assim, a execução das aplicações nestes 
terminais. Exemplo: Linux, Mac OS e etc.; 

Nota 3: É fundamental que no servidor seja utilizado o no-break. 



Especificações Recomendadas 

Para as Estações: 

o Processador: Intel Core i5 (compatível ou superior) com o mínimo de 1MB de Cache;
o Memória RAM: exigido o mínimo de 4GB;
o Disco Rígido: compatível com o porte do cliente, porém com no mínimo 40% de sua 

capacidade em espaço livre;
o Sistema operacional: Windows 7 ou superior (somente plataforma Windows). 

Nota 1: Quanto maior a memória cache do processador nas estações, melhor será a performance 
dos sistemas Nasajon nas operações que necessitam de uma carga maior de processamento; 

Nota 2: Quanto maior for o número de aplicações sendo executadas ao mesmo tempo, maior será 
a memória RAM disponível; 

Nota 3: No caso de sistemas que emitem e recebem notas fiscais eletrônicas (XML´s), será 
necessário a instalação em todas as estações do componente MSXML disponível no site da Microsoft. 
Além disso, deve-se ter instalado o certificado digital para a emissão das notas eletrônicas. Para mais 
informações sobre esta instalação, procure a sua unidade certificadora ou o seu suporte de 
informática. 

Rede e Internet: 

o Recomendamos que a rede esteja configurada com velocidade mínima de 100 MB, pois assim
será garantida uma performance melhor na utilização dos sistemas;
o Não recomendamos o uso de rede sem fio (Wireless), pois o uso concorrente de várias
estações de trabalho ao ponto de acesso poderá ocasionar um desempenho insatisfatório para a
aplicação. Portanto, caso opte por utilizá-la, poderá ocorrer uma redução no desempenho da
aplicação, até mesmo a queda da conexão, principalmente em ambientes onde a intensidade do sinal
é menor;
o Os sistemas Nasajon possuem alguns serviços adicionais que necessitam de uma conexão com
internet em cada estação de trabalho incluindo: procedimentos de atualização, validação dos
sistemas, painel de fundo interativo, e etc.; Sendo assim, recomendamos o uso de internet do tipo
banda larga.


