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Recomendações

Requisitos Mínimos 
de Rede e 

Servidor Ambiance Estação de Trabalho do Cliente

Ambiance™
Diagrama de Rede de Propriedades

• Sistema Operacional: SQL Server 
Express (Incluído na Instalação), SQL 
Server 2012 e 2014 - 64 bits, Windows 
Server 2012 R2 ou Windows 10 
Professional ou edição Enterprise.

• Especificações mínimas de hardware: 
CPU quad-core de 2 GHz ou superior/ 
8 GB ou mais de RAM/ 500 GB de 
espaço disponível no disco rígido 
(para implantação offline apenas).

• Ambientes de Máquina Virtual são 
apoiados com a seguinte alocação 
mínima de recursos: CPU Quad-core 
dedicado de 2 Ghz ou superior/ RAM de 
8 GB ou superior/ 500 GB de espaço 
disponível no disco rígido.

• Se conectar um codificador e/ou 
dispositivo LPI portátil diretamente 
ao servidor, pelo menos 1 (uma) porta 
USB 2.0 deve estar disponível.

•  Se incluir uma interface do sistema 
de gestão (PMS), pelo menos 1 (uma) 
porta serial dedicada deve estar 
disponível. Suporte à interface TCP/IP 
também está disponível.

•  O acesso à Internet é necessário para 
permitir suporte remoto em tempo real 
via web.

•  O software antivírus é altamente 
recomendado.

• UPS e proteção contra picos de 
corrente com garantia de equipamento 
são recomendados.

• Sistema Operacional: Windows 8.1

•  Especificações mínimas de hardware: 
Multi-core (quad-core recomendado) 
CPU de 2 GHz, 4 GB de RAM e 1 GB de 
espaço disponível no disco rígido.

•  Se conectar um codificador e/ou 
dispositivo de Unidade de Manutenção 
diretamente à estação de trabalho, pelo 
menos 1 (uma) porta USB 2.0 deve estar 
disponível para conexão do codificador.

•  O software antivírus é altamente 
recomendado.

•  UPS e proteção contra picos de corrente 
com garantia de equipamento 
são recomendados.

•  Compatibilidade do navegador 
- Otimizada com o Google Chrome. 
O Internet Explorer VII também é 
compatível.

• A alimentação do codificador na 
estação de trabalho pode ser conectada 
através de USB ou Power over Ethernet 
(POE).

Antes da instalação, por favor comunique 
à Equipe de Instalação Avançada da 
dormakaba Lodging



Soluções de Terceiros

Observações:

*  Os codificadores RFID se comunicam diretamente com o servidor 
e exigem uma porta aberta no servidor para se conectarem.

•·  Todas as instalações e manutenções da rede são de responsabilidade do cliente e não da dormakaba.

• Devido à grande variabilidade de desempenho de hardware de diferentes fabricantes, a dormakaba não pode garantir 
compatibilidade de software e hardware com todos os computadores.

• O cliente é responsável por concluir todas as atualizações de software (por exemplo, sistema operacional 
Windows e antivírus).

•  Se estiver usando uma interface serial com uma máquina virtual, o computador host da máquina virtual deverá ter 
uma porta serial disponível que possa ser alocada para a máquina virtual do servidor Ambiance.
 
• ·  Se estiver executando o Windows 2012 R2 Essentials, ele deve ser configurado como um controlador de domínio.
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Para executar ou manter o Ambiance, os hoteleiros devem estar cientes de que softwares de terceiros são necessários para 
o pleno funcionamento. Essas soluções serão instaladas automaticamente durante o processo de instalação. 
Recomendações adicionais incluem:

• A Certificação HTTPS é suportada e sugerida para manter a segurança da rede

• TEAMVIEWER para facilitar o suporte ao cliente
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