Stam

ilde

Systeem eisen
prOffice

Stamgilde Development

ª (06) 22 41 97 03
 (0847) 11 66 90
info@stamgilde.com
www.stamgilde.com

© Stamgilde, 2000 - 2008

Stam

Stamgilde Development info@stamgilde.com
ª (06) 22 41 97 03 www.stamgilde.com

ilde

Systeem eisen prOffice
Om goed te kunnen werken met prOffice stellen we de volgende eisen aan uw systemen:
Server:
•

Pentium III of hoger

•

Minimaal 256 MB geheugen (512 MB preferred) bij gebruik van Microsoft Access.
Minmaal 512 MB geheugen bij gebruik van Microsoft SQL server (of Microsoft SQL Desktop Engine)

•

50 MB vrije schijfruimte voor database en toebehoren.
250 MB vrije schijfruimte indien gebruik gemaakt wordt van Microsoft SQL server (of Microsoft SQL Desktop
Engine)

•

Schijfruimte voor te verwachten dossiers. Hiervoor geldt als vuistregel:

•

o

Een dossiers van gemiddeld 100 A4-pagina's beslaat ongeveer 3 MB

o

Reserveer ruimte voor minimaal 2 jaar groei om te snelle vervanging van hardware te
voorkomen

o

Indien reeds bestaande dossiers ook worden bijgescand, moet uiteraard ook rekening worden
gehouden met deze toename, volgens dezelfde aantallen als hierboven

Back-up faciliteiten (indien reeds aanwezig controleren op nog beschikbare ruimte, waarbij weer rekening
moet worden gehouden met de toename zoals hierboven bij schijfruimte aangegeven)

Werkplekken met scanner:
•

Pentium II of hoger

•

Minimaal 128 MB geheugen (256 MB aanbevolen)

•

Windows 2000 of hoger (Windows 98 wordt wel ondersteund, problemen met betrekking tot de juiste
weergave van documenten, in relatie tot video drivers, en het niet behalen van de optimale scansnelheid
kunnen echter niet altijd voorkomen worden)

•

25 MB vrije schijfruimte

•

Videokaart minimaal 16 MB

•

Minimaal 17" CRT monitor of 15" LCD/TFT monitor met een minimale resolutie van 1024 x 768 (lagere
resoluties worden wel ondersteund, maar voor een volledige weergave van documenten wordt een hogere
resolutie aanbevolen)

•

Afhankelijk van de aan te sluiten scanner is de aanwezigheid van een USB 2.0 poort nodig.

Werkplekken:
•

Pentium II of hoger

•

Minimaal 128 MB geheugen (256 MB aanbevolen, in het geval van Windows 98 kan volstaan worden met 64
MB)

•

Windows 2000 of hoger (Windows 98 wordt wel ondersteund, problemen met betrekking tot de juiste
weergave van documenten, in relatie tot video drivers, kunnen echter niet altijd voorkomen worden)

•

5 MB vrije schijfruimte

•

Videokaart minimaal 16 MB

•

Minimaal 17" CRT monitor of 15" LCD/TFT monitor met een minimale resolutie van 1024 x 768 (lagere
resoluties worden wel ondersteund, maar voor een volledige weergave van documenten wordt een hogere
resolutie aanbevolen)

Voor meer informatie kunt u ons te alle tijden raadplegen. Bel hiervoor naar (06) 22 41 97 03, of mail naar
info@stamgilde.com.
Kijk ook eens op www.stamgilde.com
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