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Systeemvereisten stand alone installatie 
 

 Besturingssystemen Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (zie 

Compatibiliteit opmerkingen) 

 PC vereisten conform de systeem vereisten van het besturingssysteem 

 Scherm resolutie minimaal 1024 x 768 pixels (hoger scherm resolutie wordt strek 

aanbevolen) 

 Minimaal 100 Mb vrije harddisk ruimte. Bij zeer grote hoeveelheid gegevens kan een hogere 

capaciteit vereist zijn. De noodzakelijke schijfruimte is afhankelijk van het aantal kassa en 

hoeveelheid transacties. Dit kan oplopen tot enkele GB per jaar. 

 

Systeemvereisten netwerk installatie 
 

Netwerk installatie server 

 Besturingssysteem server (file server) Windows 2000 of hoger, Windows Server 2003, 

Windows Server 2008 R2 (zie Compatibiliteit opmerkingen) 

 PC vereisten conform de systeem vereisten van het besturingssysteem 

 Scherm resolutie minimaal 1024 x 768 pixels (hoger scherm resolutie wordt strek 

aanbevolen) 

 Minimaal 100 Mb vrije harddisk ruimte. Bij zeer grote hoeveelheid gegevens kan een hogere 

capaciteit vereist zijn. De noodzakelijke schijfruimte is afhankelijk van het aantal kassa en 

hoeveelheid transacties. Dit kan oplopen tot enkele GB per jaar. 
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Netwerk installatie client 

 Besturingssysteem client Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (zie 

Compatibiliteit opmerkingen) 

 PC vereisten conform de systeem vereisten van het besturingssysteem 

 Scherm resolutie minimaal 1024 x 768 pixels (hoger scherm resolutie wordt strek 

aanbevolen) 

 

Algemeen 
 

Printer  

 Windows-printer (inclusief correcte window printer driver) 

 Er is minimaal één printer vereist (om rapporten en dergelijke af te kunnen drukken) 

Communicatie 

 Werkende Internet verbinding 

 Werkende Teamviewer verbinding (max. versie 5) voor support doeleinden 

Compatibiliteit opmerkingen 
 

Windows 7 

De compatibiliteit van Windows 7 is beperkt tot de standaard installatie.  

De volgende opties zijn niet getest en worden niet ondersteund: 

 Installatie met virtualisering (bijvoorbeeld VM-ware, Remote Desktop Services, Terminal 

Services) 

 Citrix installaties 

 Andere speciale  gevallen van systeemconfiguratie  

 

Compad Bakkerij is een 32 bits applicatie. Bij installatie onder een 64 bits besturingssysteem dient u 

rekening te houden dat de software niet standaard in de folder c:\program files\.... maar in de 

c:\program files (x86)\.... wordt geïnstalleerd.  

 

 

 
64 Bits omgeving 
Compad Bakkerij  is een 32 bits applicatie. De software maakt gebruik van 32 bits 
DLL’s en 32 bits ActiveX componenten. 64 bits besturingssystemen beschikken 
over een WOW64 emulator, waardoor 32 bist applicaties (volgens microsoft) 
probleemloos moeten kunnen draaien op een 64 bits besturingssysteem. Onze 
ervaring is dat dit doorgaans goed werkt. Desondanks kan er in de praktijk toch 
situaties ontstaan dat dit conflicten kan opgeven met andere componenten. Wij 
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kunnen onmogelijk alle situaties testen en wordt daarom niet ondersteund. 
 
http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/desktop/aa384249(v=vs.85).aspx 
 

 

Windows 2008 R2: 

De compatibiliteit van Windows 2008 R2 is beperkt tot de standaard installatie. De optionele functies 

zoals de remote desktop services (of andere vormen van virtualisering) in Windows 2008 R2 is niet 

getest door Compad en wordt niet ondersteund. 

De volgende opties zijn niet getest en worden niet ondersteund: 

 Installatie met virtualisering (bijvoorbeeld VM-ware, Remote Desktop Services, Terminal 

Services) 

 Citrix installaties 

 Andere speciale  gevallen van systeemconfiguratie  

Compad Bakkerij is een 32 bits applicatie. Bij installatie onder een 64 bits besturingssysteem dient u 

rekening te houden dat de software niet standaard in de folder c:\program files\.... maar in de 

c:\program files (x86)\.... wordt geïnstalleerd.  

Is het belangrijk dat Compad Bakkerij (voor iedere gebruiker) volledig toegang heeft tot de 

programma directory als ook de tot de data directory. 

 

 

 

 
64 Bits omgeving 
Compad Bakkerij  is een 32 bits applicatie. De software maakt gebruik van 32 bits 
DLL’s en 32 bits ActiveX componenten. 64 bits besturingssystemen beschikken 
over een WOW64 emulator, waardoor 32 bist applicaties (volgens microsoft) 
probleemloos moeten kunnen draaien op een 64 bits besturingssysteem. Onze 
ervaring is dat dit doorgaans goed werkt. Desondanks kan er in de praktijk toch 
situaties ontstaan dat dit conflicten kan opgeven met andere componenten. Wij 
kunnen onmogelijk alle situaties testen en wordt daarom niet ondersteund. 
 
http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/desktop/aa384249(v=vs.85).aspx 
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