
Met CARAT heeft u gekozen voor een hoogstaand grafisch
programma, dat technisch op het hoogste niveau
keukenplanningen in briljante beeld- en kleur kwaliteit levert.
Waar vergelijkbare systemen lange berekeningen uitvoeren,
heeft CARAT slechts enkele seconden nodig, om bijvoorbeeld
in real-time door de door U ontworpen keuken te lopen. Om de
voordelen van de CARAT keukenplanning software optimaal te
kunnen gebruiken, raden wij U de aanschaf van hardware met
hoge capaciteit en kwaliteit aan.
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Servermodus

CARAT wordt met Microsoft® Producten voor het gebruik op Microsoft®
Server- en Clientbesturingssystemen ontwikkeld en voor dezen
geoptimaliseerd. Programmafuncties gebaseerd op het besturingssysteem zijn
op de Microsoft®-toepassingsinterface resp. de functionaliteit van de actuele
Microsoft® versie afgestemd en getest. Een CARAT installatie kan in het
netwerk van een firma via een centrale Windows vrijgave door individuele
werkplek PC's en laptops gebruikt worden. Of voor deze vrijgave een cliënt-
besturingssysteem of een server-besturingssysteem noodzakelijk is is
afhankelijk van het aantal werkplekken dat er toegang toe heeft. De huidige
Windows cliënt-besturingssystemen zijn beperkt tot 10 netwerktoegangen
(werkplektoegangen). De volgende besturingssystemen worden ondersteund:

Cliënt-besturingssystemen

Windows 7® (Professional, Ultimate, Enterprise)
Windows 8® (Pro, Enterprise) en. Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
Windows 10® (Pro, Enterprise)

Server-besturingssystemen

Windows® Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Small Business Server 2008
Windows Small Business Server 2011
Windows Server 2016

Terminal-server en NAS/NDAS-opslagsystemen

Deze speciale serversystemen gebruiken verschillende wegen om
gecentraliseerde middelen ter beschikking te stellen aan een gebruikersgroep.
Deze gecentraliseerde middelen van beide technologieën zouden theoretisch
gebruikt kunnen worden om een toepassing, zoals CARAT, op een
gecentraliseerde manier aan deze gebruikersgroep aan te bieden.
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De ervaring leert echter dat de grafische toepassing van CARAT door een
terminal server zeer beperkt is en niet tegen de vereiste lokale grafische
prestaties van een PC op kan. De andere benadering om een NAS/NDAS-
opslagsysteem te gebruiken om een Windows-server te vervangen (ongeacht
of een client Windows of Server Windows wordt gebruikt) wordt ook niet
aanbevolen. Dit kan leiden tot problemen met de prestaties en de toegang tot
het netwerk.
Beide technologieën zijn niet geschikt voor een krachtige productieve werking
van CARAT.

Email-Cliënts:

 Outlook® 
Windows Live Mail®

Informatie over afwijkende besturingssystemen en Email-Cliënts

CARAT wordt niet getest met andere besturingssystemen zoals b.v .Linux-
Server of alternatieve Email-cliënts. Bij problemen met zulke systemen is onze
support beperkt tot het beschrijven van de CARAT functionaliteiten. De nodige
stappen voor de oplossing van problemen dienen dan door uw systeem-
administrator gedaan te worden.
Let erop aub dat wij het gebruik van het nieuwe besturingssysteem Windows
10® alléén voor nieuwe actuele computers adviseren kunnen. De conversie
van bestaande oudere hardware naar Windows 10® dient alleen na uitvoerig
overleg te worden gedaan, aangezien onder Windows 10® problemen kunnen
ontstaan in omgevingen met oudere hardware en software als gevolg van niet
aangepaste drivers. Let erop aub dat Windows 10® zijn totale prestatie alleen
op actuele computersystemen met actuele hard- en softwareondersteuning
(driver) kan bereiken.

De huidige PC-besturingssystemen, met name die van Microsoft, hebben
quasi een vervaldatum. Vanaf deze datum wordt door Microsoft het
betreffende besturingssysteem niet langer voorzien van beveiligingsupdates
en is dus quasi "verlopen". Softwareproducenten zoals wij, die altijd met de
huidige Microsoft-ontwikkelomgevingen werken om de best mogelijke
ondersteuning voor de huidige Windows-besturingssystemen te kunnen
bieden, krijgen te maken met bepaalde technische afhankelijkheden met
betrekking tot het tijdig stopzetting van de ondersteuning voor "verlopen"
besturingssystemen.



Indien u nog oudere hardware gebruikt die is ontworpen om met een oudere
Windows te draaien, kunt u uw systeembeheerder vragen om te controleren of
een upgrade naar een huidige Windows technisch mogelijk en/of verstandig is.

Indien u nog oudere hardware gebruikt die is ontworpen om met Windows XP
te draaien, moet u uw systeembeheerder vragen om te controleren of een
upgrade naar Windows 7 technisch mogelijk en/of verstandig is, want CARAT
kan sinds 2014 niet meer gebruikt worden onder Windows XP.

Bestaande Hardware

Indien u reeds een computersysteem heeft en u er zeker van wilt zijn, dat
CARAT op uw bestaande systeem feilloos kan worden uitgevoerd, bieden wij u
een tijdelijke testlicentie aan, waarmee u een CARAT installatie op deze
hardware kan testen.

Grafische kaart uitwisselen

Vanwege de huidige diversiteit aan grafische kaarten en de vaak zeer
verwarrende etikettering van de verschillende grafische kaarten-types, is het
ons niet mogelijk, een bepaalde serie voor de inzet met CARAT algemeen vrij
te geven. Want ondanks bijna gelijke type benamingen, zijn er gedeeltelijk
toch sterke prestatie verschillen. Op grond van onze ervaring met de door ons
geteste computersystemen en de berichten over de ervaringen van onze
klanten kunnen wij u echter enkele voorbeelden van grafische kaarten
noemen (zie laatste pagina), die bewezen hebben goed met CARAT te
functioneren. Bedenk echter, dat wij niet elke variant van een grafisch
kaarttype getest hebben. In plaats daarvan moet u zich oriënteren op onze
specifieke prestatiekenmerken, zoals bijvoorbeeld geheugen.
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Als u van plan bent om een opvolgmodel te gebruiken, controleer dan aub
precies, of deze tenminste dezelfde prestatie-kenmerken heeft. Voor onze
tests met grafische kaarten gebruiken wij als referentie-systeem altijd
computers van de fabrikanten HP, ACER en Dell uit hun Business-bereik.

Gebruik aub geen professionele CAD grafische kaarten, zoals vaak in
zakelijke PC's aangeboden. Laat een "game grafische kaart" (zie laatste
pagina) installeren. Omdat CARAT zich op het gebied van de grafische
vereiste gedraagt als een computerspel, raden wij CAD grafische kaarten niet
aan. Bovendien worden driverupdates voor game grafische kaarten vaker
geleverd dan die voor CAD-professionele kaarten, omdat CAD-grafische
kaartdrivers ook gecertificeerd moeten worden door CAD-softwarefabrikanten.
Zodoende profiteert uw CARAT van het feit dat de snel bewegende
computerspelletjesindustrie de driverontwikkeling van deze videokaarten
versnelt en dus fouten sneller elimineert worden.

Let er ook op aub, dat een feilloos functioneren van een grafische kaart kan
alleen worden gegarandeerd indien ook alle andere componenten
(moederbord, stroomvoorziening, driver) correct samenwerken. Omdat een
computersysteem alleen in zijn geheel beoordeeld kan worden, kunnen wij
voor de hieronder genoemde grafische kaarten, alleen een globale en
vrijblijvende aanbeveling geven.

Apple Computer

Een paar woorden over Apple computers: Als standaard worden alle Apple
apparaten geleverd gedraaid met een Apple besturingssysteem.
Wat het Apple besturingssysteem iOS is voor kleine mobiele apparaten, is OS
X voor grotere broers of zussen, zoals iMac.
Omdat de grotere Apple computers, net als PC's, gebaseerd zijn op een Intel
X86-architectuur, kan een Microsoft Windows-besturingssysteem ook direct op
deze apparaten geïnstalleerd en bediend worden.
Alternatief kan onder OS X een Windows PC geëmuleerd worden met een
virtualisatiesoftware zoals Parallels Desktop, die dan tegelijkertijd parallel met
OS X wordt uitgevoerd.
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Indien u van plan bent CARAT op een Apple computer te draaien, bestaan er
twee mogelijkheden:

1. De directe installatie van Microsoft Windows op de Apple computer met
behulp van het Apple programma Boot Camp. Daarbij bepaald u bij het
starten van de computer met welk besturingssysteem u wilt werken. Start u
Windows, dan kunt u daar CARAT uitvoeren. Dit is de krachtigste manier
om van beiden om op een Apple computer CARAT te kunnen gebruiken.

2. De gevirtualiseerde installatie van het Windows-besturingssysteem onder
OS X. De langzaamste manier om Windows of CARAT uit te voeren.
Bovendien is de voor CARAT vereiste grafische versnelling aanzienlijk
gereduceerd. In deze bedrijfsmodus draaien twee besturingssystemen
gelijktijdig die beide de benodigde systeembronnen van de computer
vragen - voor CARAT blijft er minder over dan wanneer er één
besturingssysteem op deze computer draait.

Tot zover de theorie. De praktijk laat echter obstakels zien. Het werken met
een Apple toetsenbord onder Windows vereist "aanpassingen" met obstakels -
praat hierover met uw systeem adviseur voordat u een Apple computer
aanschaft.

Een ander punt: Als u het Windows besturingssysteem rechtstreeks op een
Apple computer wilt uitvoeren, heeft u een Windows driver nodig die door Boot
Camp worden geleverd. Hoe up-to-date en foutloos deze drivers zijn hangt af
van Aplle's inzet van nieuwe versies van de ondersteuningssoftware van Boot
Camp. De ervaring leert dat de stand van deze drivers achterblijven bij de PC-
tegenhangers, en dit kan problemen veroorzaken in probleemgevallen waar
een meer up-to-date driver nodig is.

Al met al is het draaien van een Windows-besturingssysteem op een Apple-
computer niet de beste oplossing om CARAT erop uit te voeren. Wij testen
CARAT niet met hardware van Apple, en daardoor beperkt zich de support bij
problemen tot het beschrijven van de CARAT functionaliteiten, zoals ook bij
Linux. De nodige stappen voor de probleemoplossing dienen dan, op eigen
kosten, door uw systeemadministrator gedaan te worden.
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Processor Vanaf Intel© Core i7 (vanaf 3 GHz, 4 Cores)
Advies voor Speed-Raytracing: Intel© Core i9 (vanaf 6 Cores) 
of AMD Ryzen Threadripper

Geheugen Vanaf 8 GB, beter 16 GB werkgeheugen

Grafische kaart Volle OpenGL-ondersteuning vanaf versie 3.3
Up to date driver versie

Kenmerken
Voor een beeldscherm met HD-resolutie:
Vanaf 4 GB geheugen
Vanaf 128 Bit interface-geheugen
Vanaf 600 shader processors, beter vanaf 1000
Voorbeeld: vanaf NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD RX serie

Voor multi-beeldscherm gebruik of gebruik met hoge 
4K resolutie:  
Vanaf 6 GB geheugen
Vanaf 192 Bit interface-geheugen
Vanaf 1200 shader processors
Voorbeeld: NVIDIA Geforce GTX 1060, 1070, 1080, AMD RX Vega 
Serie

Afgeraden wordt van de volgende grafische kaarten:
NVIDIA Quadro, AMD FirePro en alle Intel HD geïntegreerde 
grafische chips

Beeldscherm Minimale-Resolutie: 1280 x 1024 Pixel  ≙   Schermgrootte 19“(Inch)
Advies:                     1920 x 1080 Pixel  ≙  Schermgrootte
27“(Inch)

HDD/SSD Advies:
HDD: 1TB toegangstijd onder 10 ms
SSD: min. 500 GB met vrijgave voor databank systemen

DVD-drive

Besturingssysteem Windows 7 Professional en Windows 8, 8.1, 10 (Pro, Enterprise)
actuele servicepacks en updates vooropgesteld
Geen “Home” Versie gebruiken!

Printer Kleuren printer vanaf 2400 x 1200 dpi 
z/w printer vanaf 600 dpi 

Internet DSL aansluiting of kabel internet

Gegevens transport USB-Stick of vergelijkbare verwisselbare schijven

Advies Gegevens back-up op RDX-drive, harddisk, etc.
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Telefoon: +49 6103 9308-380 
Fax:          +49 6103 9308-399 
E-Mail:      hotline-nl@carat-online.com 
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