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Systemkrav Scrollan  

 

  

Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi 

rekommenderar för att få en väl fungerande systemlösning med tillfredsställande svarstider. 

Beroende på volymer i systemet, antalet samtidiga användare samt övriga installerade applikationer 

kan dock ytterligare resurser krävas. Nedanstående specificering av miljöer är de som vi supportar. 

Det innebär att vi garanterar att programmen ska fungera i dessa miljöer. Skulle problem uppstå 

åtgärdar vi dem enligt våra fastställda rutiner. Körs produkten i annan miljö och problem uppstår så 

garanterar vi inte åtgärd.  

Scrollan – Bryggan, Linkservice, Linkan Android/iOS  
  

ÖVERGRIPANDE  

  

• Svenska regionala inställningar i operativsystemet.  

• Internetuppkoppling.  

• .NET Framework krävs inte i grundversionen.  

Tilläggsmodulen Linkan kräver .NET Framework 4.0.  

DATABASMOTOR  Paradox ingår i installation av Scrollan.  

WEBBLÄSARE  Krävs för uppdatering, support och uppgradering.  

Utvecklat och testat för Edge, Chrome, Firefox 

SKRIVARE/FORMAT  För att utskrifter från Scrollan ska fungera korrekt måste datorn ha 

minst en skrivare installerad (lokalt eller i nätverk) och 

standardformatet på papper måste vara A4. Dessutom bör i 

förekommande fall RDP:n ha samma skrivardrivrutiner installerade på 

server och arbetsstation.  

SKANNING  Skanner har ersatts med pdf import 

E-POST KLIENT  Microsoft Office 365 och Gmail 

ÖVRIGT  Observera att vissa funktioner i programmet kan störas av 

energisparfunktioner i operativsystemet, till exempel att datorn 

automatiskt försätts i viloläge efter en stunds användarinaktivitet.  

Detta kan exempelvis påverka import av större material.  
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Hårdvara  

  
Windows 10 & Windows 11 

Version  32-bit  64-bit  

RAM-minne  1 GB  2 GB  

Skärmupplösning  1280x960  1280x960  

Ledigt hårddiskutrymme  Scrollan kräver minst 1 GB i utrymme efter installation av Scrollan 

Bas.  

  Minst windows 10 Professional/Enterprise x86/x64 (svensk)  

  

Windows Server  

RAM-minne  4 GB  4 GB  

Ledigt hårddiskutrymme  Scrollan kräver minst 1 GB i utrymme efter installation av Scrollan 

Bas.  

  

Bryggan  

Version  Minst version 21 

Övrigt  Observera att vissa funktioner i programmet kan störas av 

energisparfunktioner i operativsystemet, till exempel att datorn 

automatiskt försätts i viloläge efter en stunds användarinaktivitet. 

Detta kan exempelvis påverka import av större material.  

Bryggan ingår i installationer av Linkan och uppdateras med 

automatik vid uppdatering av Scrollan 

  

 



  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Linkan iOS/Android  

iOS-enheter  iPhone 7S eller senare modell med iOS8 eller senare version.   

iPad2, iPad mini 2 eller senare modell med iOS8 eller senare 

version.  

Android-enheter  Telefoner och plattor med Android 5 eller senare version.  

  

Linkan Android (14.4.0)  

Version  Android version 2.2 eller senare.  

Skärmstorlek  Minsta storlek 3.7 WVGA  

  


