
SYSTEEMEISEN DIGITALE VERWERKING VAN INKOOPFACTUREN 

De ImageCapture programmatuur vereist bij een installatie op lokale FAT cliënt een Windows 7 operating 
systeem, een processor met minimaal 3.0 Ghz frequentie en minimaal 2 Gb RAM. Het gebruik van 19 inch 
monitoren of groter wordt aanbevolen, met een resolutie vanaf 1280*1024 pixels.

Indien ImageCapture gestart dient te worden via een Terminal Server of Citrix Server sessie, zijn boven-
genoemde processor en RAM systeem eisen van toepassing op de sessie waarbinnen de ImageCapture 
software wordt opgestart.

ImageCapture vereist het gebruik van een separate Microsoft SQL 2008R2 of 2012 server installatie. Op 
aanvraag levert Scan Sys kosteloos de Microsoft SQL 2012 Desktop licentie ten behoeve van een lokale 
FAT cliënt installatie van ImageCapture 5.0 of hoger. Hier wordt geen systeembeheerders support op ge-
geven. En deze licentie heeft een maximale database grootte van 10 gigabyte. Het gebruik van Microsoft 
Small Business Server wordt niet door ImageCapture ondersteund.

Het aanmaken van ImageCapture SQL database back-ups valt onder de systeembeheerders verantwoor-
delijkheid van de opdrachtgever en wordt gefaciliteerd via de ImageCapture Manager module.

Voor het vanuit ImageCapture automatisch aanmaken van e-mailberichten via een MAPI koppeling dient 
Microsoft Outlook Express, 2003, 2007 of 2010 op de scan werkplek geïnstalleerd te zijn. 
Voor het automatisch aanmaken van e-mailberichten via een SMTP server dient deze vanaf de ImageCap-
ture werkstations of -sessie benaderbaar te zijn. Bij verplichte authenticatie moet er een statische Win-
dows gebruiker beschikbaar zijn die dit kan.

Voor het inlezen van e-mailberichten met PDF of TIFF bijlagen ondersteunt ImageCapture het gebruik van 
Microsoft Exchange 2007 SP1 en hoger.

ImageCapture ondersteunt het gebruik van iedere multifunctionele scanner met scan to file optie naar 
TIFF of PDF bestanden, welke gescande documenten in 300 DPI kan opslaan op een bestandslocatie.

ImageCapture vereist de aanwezigheid van .Net Framework 4.5 Extended op uw systeem.

Virtualisatie
In verschillende klantsituaties is ImageCapture gevirtualiseerd met Citrix, Terminal Server of App-V. In
deze situaties is echter geen lokale scanner aansturing mogelijk. Scan Sys en INFOGROEN hebben zelf 
geen specialistische kennis van deze omgevingen en geven geen support op de inrichting van dit soort 
omgevingen en eventuele problemen die hier mogelijk uit voortvloeien.

De koppeling met Vision geschiedt op basis van de door INFOGROEN ontwikkelde koppeling module.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met info@infogroen.com. De hiermee eventueel 
samenhangende licenties en/of werkzaamheden maken geen onderdeel uit van deze offerte.


