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Rodzaje stanowisk komputerowych
Komputery, na których ma pracować program Molik, muszą spełniać określone wymagania.  

Dzielimy te wymagania na trzy grupy:

1. Wymagania dla komputera serwerowego – serwer to inaczej główne stanowisko, na któ
rym są główne pliki Molika.

2. Wymagania dla stanowiska pracy bibliotekarza – to stanowisko, na którym pracuje osoba 
zatrudniona w bibliotece. Do takiego stanowiska (ze względów bezpieczeństwa) nie po
winny mieć dostępu dzieci.

3. Wymagania dla stanowiska czytelnika korzystającego z katalogu – to dowolny komputer, 
który może się połączyć z serwerem, na którym działać będzie katalog dla dzieci.

Prosimy upewnić się, że Państwa komputery spełniają poniższe wymagania przed instalacją 
programu. W razie wątpliwości proszę spytać informatyka pracującego w danej placówce.

Wymagania dla komputera serwerowego
Może to być jednocześnie jedno ze stanowisk pracy bibliotekarza, jednak nie zalecamy, aby 

na serwerze uruchamiać jednocześnie katalog dla dzieci – zarówno ze względów bezpieczeństwa, 
jak i wydajności pracy całego systemu.

Wymagania sprzętowe dla serwera
● procesor: 1,6GHz i lepszy (najlepiej wielordzeniowy),

● pamięć RAM: 1,0GB i więcej (zależnie od innych uruchomionych aplikacji),

● miejsce na dysku: min. 4GB wolnego miejsca na dysku.

Oprogramowanie na serwerze
● System Windows 32-bitowy. W wypadku systemów Windows 64-bitowych należy zainsta

lować ręcznie „Microsoft SQL Server Native Client” (sqlncli_x64.msi).

● Oprogramowanie jest testowane na:

○ Windows XP,

○ Windows Vista,

○ Windows 2003,

○ Windows 2008,

○ Windows 2008 R2,

○ Windows 7 (zalecany).

● Oprogramowanie instalowane z naszymi podstawowymi programami bibliotecznymi

○ Podstawowy program biblioteczny (jeden z podanych):

■ Patron począwszy od wersji 3.0,

■ Libra od wersji 7.06,

■ MOL Optivum od wersji 9.04.0001.

■ Molik-start – program do obsługi zamówień dla świetlic i przedszkoli.

○ Serwer SQL:
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■ MS SQL 2000

■ MS SQL 2005

■ MS SQL 2008 lub 2008 R2 (może być też zainstalowany ręcznie, ale należy go od
powiednio skonfigurować).                                                                                         

● Oprogramowanie instalowane przez instalator Molika:

○ serwer WWW (Apache 2.2;  w wypadku ręcznej instalacji  należy pamiętać o odpo
wiedniej konfiguracji – patrz instrukcja ręcznej instalacji),

○ język skryptów PHP (minimum wersja 5.1), który także jest odpowiednio konfiguro
wany przez instalator (patrz instrukcja ręcznej instalacji).

Wymagania dla stanowiska pracy bibliotekarza
● Dowolny system operacyjny.

● Przeglądarka internetowa (w pełni funkcjonalne w poniższych):

○ Mozilla Firefox 7.0 lub nowszy,

○ Opera 10.0 lub nowsza,

○ Chrome 4.0 lub nowszy,

○ Internet  Explorer  nie  jest zalecany (ale przynajmniej  podstawowe funkcje  powinny 
działać począwszy od wersji 9.0).

W wypadku uruchamiania  na danej  stacji  także katalogu dziecięcego,  należy uwzględnić  
również podane poniżej wymagania sprzętowe.

Wymagania dla stanowiska czytelnika korzystającego z 
katalogu

● Dowolny system operacyjny.

● Przeglądarka internetowa (najlepiej Opera od wersji 9.0 lub Firefox od wersji 7.0).

● Flash Player w wersji 8.0 i wyższej.

● Sterowniki do karty dźwiękowej.

● Wymagania sprzętowe

○ Edycja Pełna:

■ procesor: dwurdzeniowy 1,9GHz i lepszy,

■ pamięć RAM: 1,5GB i więcej (zależnie od innych uruchomionych aplikacji),

■ miejsce na dysku: min. 50MB wolnego miejsca na dysku.

○ Edycja Light:

■ procesor: 1,66GHz i lepszy,

■ pamięć RAM: 256MB i więcej (zależnie od innych uruchomionych aplikacji),

■ miejsce na dysku: min. 15MB wolnego miejsca na dysku.

Informacja Edycja  Light katalogu może działać nawet na bardzo starych komputerach z procesorem 500MHz, ale 
tylko w trybie niskiej  jakości. Tryb niskiej jakości można wymusić poprzez zmianę ustawienia w pliku 



Wymagania dla stanowiska czytelnika korzystającego z katalogu 4

„config.xml”  (zmiana  molik_light wymus_niska_jakosc="nie" na  molik_light 
wymus_niska_jakosc="tak").
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