Voorwaarden voor installatie SmartCollect:
Voordat u met de installatie van SmartCollect kunt beginnen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.
Onderstaande software dient op een (server)PC te worden geïnstalleerd welke aan de volgende minimale eisen
dient te voldoen.
Zie onze software instructie handleidingen op http://www.smart-collect.nl voor de juiste wijze van installeren
van onderstaande software voordat u tot installatie overgaat.
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1.

Microsoft .NET Framework 4.5 (wanneer nog niet geïnstalleerd)
Allereerst moet Microsoft .NET Framework 4.5 geïnstalleerd zijn. Om dit te controleren kunt u kijken
in de directory “C:\Windows\Microsoft.NET\Framework” en daar zou u een directory moeten zien met
de aanduiding “v4.5.xxxx”.
Wanneer dit niet het geval is moet u eerst Microsoft .NET Framework 4.5 installeren. Deze kunt u
downloaden via deze link.

2.

Microsoft SQL Server 2014 of hoger.
SmartCollect kan in combinatie met meerdere database's gebruikt worden maar is getest met Microsoft
SQL Server 2014 en hoger. We adviseren u daarom ook om de laatste versie te gebruiken van Microsoft
SQL Server. De downloadlink en een uitvoerige beschrijving hiervoor vind u op onze site. Het is geen
probleem om de Express editie te gebruiken, welk gratis te downloaden is, maar de limitering zit hier in
dat u geen database groter dan 12 GB kunt creëren. SQL Server 2014 Express with Advanced Services
64 Bit kan gedownload worden via deze link.

3.

OPC Core Components 2.00 (wanneer OPC gebruikt moet gaan worden)

4.

Windows Powershell 1.0 (wanneer nog niet geïnstalleerd)

Voor uitgebreide installatie instructies en handleidingen verwijzen wij u graag naar http://www.smart-collect.nl

