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Hardwareconfiguratie richtlijnen voor Detacom WMS 3.5. onder Windows
Backoffice (kantoor)

Omschrijving Gewenst
Processor 800 MHz / Celeron of PIII >
Geheugen 256 Mb of >
Beeldscherm 17 inch kleur (800 *600) >
Harddisk vrije ruimte 1 Gigabyte >
CDROM station Noodzakelijk
Printer lijstwerk Paginaprinter
Printer etiketten Thermische labelprinter serieel

(advies)
Modem analoog / ISDN of ADSL Extern/intern 56k modem

Kassa
Omschrijving Gewenst
Processor 500 MHz / Celeron of PIII >
Geheugen 256 Mb >
Beeldscherm 15 inch kleur (800 *600) >
Harddisk vrije ruimte 500 Mb >
CDROM station Noodzakelijk
Printer brede bonnen Paginaprinter
Bonprinter Thermische bonprinter serieel

(advies)
Scanner Laserscanner
Kassalade Gekoppeld aan bonprinter

Softwareadviezen
Omschrijving Gewenst
Besturingssysteem Windows 2003 / Windows XP
Netwerkbesturing * Windows netwerk (UTP cat.5 bekabeling met Hub/Switch)
Inbelsoftware ** PcAnywhere™ 11.5 > (afh. van besturingssysteem)
• Er is ons gebleken dat er nogal wat onstabiele versies van de diverse netwerkbesturingssoftware in omloop zijn. Dit heeft al vele
 malen tot problemen geleid die waren terug te voeren op deze software. Wij adviseren u derhalve om een zo standaard mogelijke
verbinding tussen de computers tot stand te brengen “het Windows netwerk”. Het is altijd raadzaam om de laatste “patches” (-versies)
 van deze software op uw systeem te installeren. Informeer bij uw systeem- en/of netwerkbeheerder.

** Inbelsoftware is noodzakelijk om vanuit onze helpdesk een goede en snelle ondersteuning te kunnen waarborgen waarbij uitgegaan
wordt van een verbinding van 56K of hoger. Is deze verbinding niet mogelijk dan is helpdesk ondersteuning mogelijk op locatie, echter dit
valt buiten het service pakket.

Deze richtlijnen zijn een indicatie van de gewenste systeemconfiguratie zoals geldig op bovengenoemde datum.
Met gewenst wordt bedoeld die configuratie waar, op de aangegeven  datum, prettig mee gewerkt zou moeten
kunnen worden, uitgaande van enkele belasting van het systeem door Detacom WMS benodigde onderdelen.
Uw persoonlijke situatie kan afwijken van deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn puur informatief bedoeld en er
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij twijfel doet u er verstandig aan uw systeem specificaties eens
aan ons voor te leggen: wij adviseren u graag nader!


