Hard- en softwarevereisten voor Terminal Server
/ Remote Desktop Service
Portima ondersteunt zijn toepassingen in een Remote Desktop Service-omgeving mits een specifiek
supportcontract.
REFERENTIECONFIGURATIE voor 5 gebruikers (mono server)
Server (fysiek of virtueel)

Windows Server 2016 Standard Edition 64 bits
RDS-licentie (Device/User)

Geheugen: 12 GB + 4 GB per gebruiker

MS Office 2016 64 bits met RDS-licentie (enkel
voor Brio)

Disc Raid 1 voor het systeem (minimale disk
capaciteit 100 GB)

RDP voor de werkposten
Internet Explorer 11 (64 bits)

De toepassingen van Portima worden niet getest op Citrix-systemen of andere virtuele pcomgevingen dan hierboven beschreven. Portima biedt geen ondersteuning tijdens of na de
installatie van deze systemen.
Bijgevolg kan Portima niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die zich kunnen
voordoen indien u de Portima-toepassingen gebruikt op niet-ondersteunde platformen.
MS Office en F-Secure worden door Portima niet geïnstalleerd op dit type platform.
Enkel compatibel met een PortiLink Professional-verbinding.
Opmerkingen voor Portima Connect:
• Het platform is enkel getest via Remote Desktop (http werd niet getest)
•

De EDI moet de native mode gebruiken (APIV2)

•

De EDI door MAPI wordt niet ondersteund

•

De installatie van Portima Connect werkt niet op een Domain Controller. Bepaalde toepassingen
van maatschappijen worden niet ondersteund in een Remote Desktop Service omgeving (Fair,
crédiplan,...)

•

De ondersteuning van USB-toebehoren wordt niet verzekerd (printer, eID-lezer,...)

•

Alle testen werden uitgevoerd zonder group policy

•

Trial-licenties en test-versies worden niet ondersteund

•

ODBC wordt niet ondersteund

Opmerkingen voor Brio en Brio Plus:
• Portima Connect moet geïnstalleerd worden voor de installatie van Brio of Brio Plus

We ondersteunen geen:
• Windows Server-upgrades (bijvoorbeeld: van Windows Server 2012 naar 2016)
• Migraties van fysieke machines naar virtuele machines
In overeenstemming met de regels van de ondersteuning van Microsoft, stopt de ondersteuning van
de Windows Server 2012 R2 Standard op 9/10/2018.

