Systeemeisen
De minimale aanbevolen systeemeisen voor het gebruik van Intramed op je computer zijn:
ITEM
Processor Windows 64-bit

Athlon64, Opteron, Xeon, andere Intel EM64T

Processor Windows 32-bit

Pentium 4, 1.5GHz

Besturingssysteem

Windows 8 of hoger
Windows Server 2012 of hoger

Geheugen

2 GB

Voor het gebruik van Intramed is aparte software noodzakelijk die op de achtergrond het vastleggen
van de data stroomlijnt. Deze software, genaamd Actian (voorheen Pervasive), wordt standaard
meegeleverd. Dit is een versie die gebruikt kan worden in een stand-alone situatie en op een klein
Windows netwerk tot 5 pc's.
We willen je erop wijzen dat het voor een aantal functionaliteiten binnen Intramed noodzakelijk is om
een internetaansluiting te hebben. Bijvoorbeeld voor functies als de controle op verzekeringsrecht,
online declareren via VECOZO en voor het bevragen van de BSN.

INTRAMED OP EEN APPLE COMPUTER
Intramed kan (lokaal) op een Apple computer draaien door gebruik te maken van Bootcamp of virtuele
machine software. Hiervoor is het wel noodzakelijk om een Windows licentie in bezit te hebben. Dit
kan extra kosten met zich mee brengen. Neem voor tips en advies contact op met ons Service
Centrum via: 0182 – 62 11 21.
Een andere mogelijkheid is om met Intramed OnLine te werken. Hiervoor heb je minimaal MAC OSX
10.7 nodig. Intramed staat dan niet op je eigen computer, maar draait op een centrale server in
Nederland. Vanaf je computer maak je - via het internet - contact met die server. Uiteraard gaat het
hierbij om een beveiligde verbinding. Werken via Intramed Online heeft nog meer voordelen.

INTRAMED IN EEN NETWERK
De software werkt ook uitstekend in een netwerk onder Windows Server en Citrix. Voor deze
zogenaamde ‘dedicated server omgevingen’ is het noodzakelijk met een aparte versie van Actian*
(databasemanager) te werken. Deze Serverlicentie moet apart aangeschaft worden; neem hiervoor
contact op met onze afdeling Verkoop & Administratie via: 0182 – 62 11 57

HET BELANG VAN EEN NOODSTROOMVOEDING (UPS)
Om het risico op verlies of beschadiging van gegevens door stroomuitval te minimaliseren is het
raadzaam om gebruik te maken van een UPS (Uninterruptible Power Supply).
Een UPS is een apparaat dat bij uitval van de netspanning de stroomvoorziening van computers en
andere apparatuur voor een korte tijd kan overnemen, waardoor je tijd hebt om het hele systeem
(netwerk) op de juiste wijze af te sluiten. Het verloren gaan van gegevens wordt hiermee zoveel
mogelijk voorkomen.
De UPS sluit je aan op de pc waarop de database van Intramed staat. Voor meer informatie hierover
kun je contact opnemen met je eigen hardware leverancier.

