Algemene Systeemeisen
Hieronder volgt een overzicht van de algemene systeemeisen die voor al onze software van
toepassing zijn. Op systemen anders of ouder dan genoemd wordt een volledige werking niet
gegarandeerd:









Besturingssysteem: minimaal Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 (32 of 64-bits)
Schermresolutie: minimaal 1024 x 768
Processor: minimaal 1,5 Ghz
Vrije schijfruimte: minimaal 500 Mb
Intern geheugen minimaal 2 Gb
Microsoft .NET Framework: minimaal versie 4.6.2
Office 2013 of nieuwer (32-bits)
Een internetverbinding

Bij gebruik van een Terminal Server:

Geheugengebruik per sessie: circa 200mb
Let op:
Er moet op ieder werkstation een volledige installatie zijn uitgevoerd van Microsoft Office om deze te
kunnen gebruiken i.c.m. onze rapportagesoftware. Microsoft Office Starter of Cloudversies van
Microsoft Office worden niet ondersteund.

Aanvullende Systeemeisen
Voor het gebruik van Relatiebeheer, Digitaal Dossier en Uren & Facturering:

SQL Server 2012 of nieuwer.
Belangrijk om te weten: We ondersteunen ook de gratis Express-versie van SQL.
Is het installeren van een SQL-omgeving ingewikkeld? Nee, helemaal niet. Met onze
installatiehandleiding kunt u of uw systeembeheerder de installatie eenvoudig uitvoeren.

Vragen en antwoorden
Waarom heb ik een SQL-Server nodig?
Een SQL-Server is snelle en stabiele database omgeving. Er kunnen veel records (regels) tegelijk
vanuit de database worden uitgelezen of weggeschreven en het berekenen van gegevens verloopt
veel sneller. Bij elkaar verkleint het de kans op het kwijt raken van gegevens en het komt de
performance ten goede.
Kan ik SQL Server installeren op een fileserver?
Dat kan, mits deze fileserver een eigen Microsoft besturingssysteem heeft.
Voorbeeld: Een NAS-server heeft geen eigen besturingssysteem en is daardoor ongeschikt voor SQL.
Een fileserver met een besturingssysteem van Microsoft (bijvoorbeeld Server 2012) is wel geschikt.
Ondersteunen jullie ook oudere Windows en Office versies?
Infine Software ondersteunt oudere versies van Windows en Office in ieder geval zolang er
Mainstream Support vanuit de Microsoft Support Lifecycle voor deze producten is.
Voor meer informatie, zie http://support.microsoft.com/lifecycle/search
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