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Stav: 01/2023 

Komponenty Doporučení Poznámky 

Procesor Intel Core Architektura 
od i5 8. Generace, AMD 
Ryzen Architektura od 
Ryzen 2000 

SEMA v současnosti nejlépe využívá 8-jádrové/16 vláknové CPU-
konfigurace s vysokým jednojádrovým výkonem. Intels High-End 
(Produktová řada X) a serverová platforma (řada XEON) stejně 
jako platforma Threadripper od AMD nenabízejí žádnou výkon-
nostní výhodu pro SEMA. 

Pracovní paměť min. 8 GB, pro větší pro-
jekty 32 GB nebo více 

Velikost hlavní paměti má významný vliv na rychlost programu. U 
velkých projektů je potřeba mít k dispozici větší paměť. 

Pevný disk min. 256 GB SSD disk, 
nejlépe M.2 NVME disk 

Aktuální SEMA instalace potřebuje cca 4,5 GB místa na disku. 
POZOR: Pomalý pevný disk nebo připojení na počítač zpomaluje 
práci. 

Operační sys-
tém 

Microsoft Windows 11 
nebo Microsoft Windows 
10, vše jako 64-Bit 
Verze 

Pro SEMA je vyžadován úplný systém Windows. Windows RT 
nebo Windows na ARM nejsou podporovány. Jiné operační sys-
témy jako Apple macOS nebo Linux také nejsou podporovány. 

Grafická karta Nvidia GeForce GTX 
10XX, RTX 20XX nebo 
RTX 30XX s minimálně 
4 GB RAM s Game-
Ready-ovladačem 

Je vyžadována grafická karta s minimálně OpenGL 3.3. 

Monitor minimálně Full-HD Moni-
tor (1920 x 1080 Pixel), 
nejlépe pak 4K Monitor 
(3820 x 2160 Pixel) 

Pro častou práci s počítačem by mělo být dbáno na výběr dobrého 
monitoru/plochého monitoru. V případě použití dvoumonitorového 
systému může být práce mnohem efektivnější. SEMA umožňuje 
přemístění určitých funkcí programu z hlavní obrazovky CAD na 
druhou obrazovku. 

Připojení USB 2.0 nebo USB 3.0 Program je dodáván s hardlockovým klíčem. Je tedy potřebný 
volný USB-port. Použití rychlejšího portu USB 3.0 v tomto případě 
nepřináší žádnou výhodu. 

Internetové 
připojení 

- Připojení k internetu se doporučuje pro instalace programů nebo 
jejich aktualizace a je nezbytné pro vzdálenou údržbu přes 
TeamViewer. 

Vstupní zařízení Dvoutlačítková 
počítačová myš 
(pravé/levé + kolečko) a 
klávesnice s numerickou 
částí 

Speciální klávesnice pro hry (hrací klávesnice) nabízí často 
možnost uložit si makra. Stále opakující postupy je možné uložit 
pod jednu klávesu a tím práci značně zrychlit. 

Tisk / Plotr Barevné laserové nebo 
inkoustové tiskárny 
a/nebo výstupní zařízení 
pro 1:1 nekonečným ti-
skem 

K dispozici by mělo být alespoň jedno barevné zařízení. Pro funkci 
je rozhodující nejen zařízení, ale také ovladač a papír. Dodržujte 
příslušné informace v návodu k obsluze. 

 


