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Informaticavereisten Pricare 
en andere nuttige informatie voor de netwerkbeheerder 
 

Lokaal netwerk (in uw centrum) 
Aandacht: het gebruik van draadloze netwerkverbindingen wordt sterk afgeraden en 
niet ondersteund door Figac omwille van de impact op de performantie van Pricare. 

 

Bekabeling 

 Te realiseren door een elektricien indien nog niet beschikbaar: 
o UTP bekabeling (categorie 5 of 6) tussen de ingebouwde netwerkstekkers 

in de verschillende lokalen waar Pricare gebruikt zal worden en een 
centraal lokaal waar de server en een centrale switch zullen komen (zie 
verder) 

 

 Vrije kabels (UTP, categorie 5 of 6) 
o Te voorzien tussen de pc’s en ingebouwde netwerkstekkers en/of 

secundaire switches. 

Switches 

 1Gbit/s aanbevolen 
o Indien uw server over een 1000Mbit/s (Gigabit) netwerkkaart beschikt, 

moet uw switch hier ook over beschikken.  
Anders zal uw netwerk trager zijn. 

 

 Aantal poorten: 
o De switches hebben meestal 8, 16, 24 of 48 poorten. 
o De centrale switch (bij de server) moet minstens evenveel poorten hebben 

als er kabels in dit lokaal toekomen (=aantal ingebouwde netwerkstekkers 
in het gebouw) + 1 voor de server + 1 voor de router + eventueel 1 voor 
een printer. 

o De secundaire switches moeten evenveel poorten hebben als te verbinden 
pc’s en printers (meestal in hetzelfde lokaal) + 1 voor de verbinding naar 
de netwerkstekker. 

o Beter altijd een paar extra poorten voorzien. 
 

 Merk : het is een essentieel onderdeel: geef de voorkeur aan een bekend merk, 
bv. 

o Cisco 
o Belkin 
o Linksys 
o Dell 
o DLink 
o … 

 



Informaticavereisten Pricare Augustus 2016 

 

2 | 7  
 

Internetverbinding 

 Voorzie een breedbandverbinding; ADSL of KABEL 

 Kies een bekende leverancier: Telenet, Belgacom (Skynet), FullADSL, EDPnet, 
Scarlet, Voo, … 

 Teneinde over een internetverbinding te beschikken op alle pc’s (wat aangeraden 
wordt om Figac ondersteuning en toegang van op afstand toe te laten, mits 
akkoord van de betrokken gebruiker), is een router nodig. 

 Voorzie de activering en configuratie van de “firewall” (meestal standaard 
aanwezig op de router). Voor ondersteuning van op afstand door Figac, en het 
downloaden van de updates moet enkel poort 80 open zijn. 

 Voorzie een akkoord (liefst schriftelijk) met uw gebruikers, teneinde te vermijden 
dat zij de internetverbinding vertragen door het downloaden van muziek, 
spelletjes, …) 

 Heeft u meer dan 4 gebruikers en/of is uw internetverbinding traag ? Vraag een 
krachtigere verbinding (meestal voor bedrijven) aan uw leverancier. 

Server 
 

 Opgepast: volgende configuraties worden sterk afgeraden en niet ondersteund door 
Figac. Ondersteuning van Figac voor zulke configuraties kan dus gefactureerd 
worden conform de onderhoudsovereenkomst. 

o Linux servers 
o configuraties met “load balancing/failover” 
o gebruik van MS Access databanken op Windows Server 2012 met SMB2/3 

geactiveerd. Migratie van het EMD naar SQL Server en naar Pricare 6 moet 
gebeuren voor de migratie naar een Windows Server 2012, of anders moet 
SMB2/3 gedesactiveerd worden in Windows Server 2012. Cf.  
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/7336d31b-
6c24-468a-9c47-750244ae3a8c/moved-to-server-2012-getting-access-
database-corruption?forum=winserverfiles.   

 
 

 Aanbevolen : 
 

o Software 
 OS : Windows 2008 Server R2 Standard (of evt Foundation) of 

Windows Server 2012 
(+ het aantal licenties nodig ifv het aantal gebruikers) 

 Backup programma dat zowel bestanden als MS SQL databases 
ondersteunt 

 Anti-virus programma (versie voor servers)! 
 

o Hardware 
 Processor : Intel Xeon 4 cores 
 RAM geheugen : minimum 6 Go. 
 Harde schijf : minimum 2 x > 250 Go in RAID 1, bij voorkeur SSD 
 Netwerkkaart : 1 Gbits/s 
 DVD ROM writer 

 
o Randapparaten : 

 Backupsysteem (tapes, externe harde schijf, ideaal: online backup, …) 

http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/7336d31b-6c24-468a-9c47-750244ae3a8c/moved-to-server-2012-getting-access-database-corruption?forum=winserverfiles
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/7336d31b-6c24-468a-9c47-750244ae3a8c/moved-to-server-2012-getting-access-database-corruption?forum=winserverfiles
http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/7336d31b-6c24-468a-9c47-750244ae3a8c/moved-to-server-2012-getting-access-database-corruption?forum=winserverfiles
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 UPS: bescherming tegen overspanning en in geval van 

stroomonderbreking. 

 

 Minimale configuratie (klein wijkgezondheidscentrum, max 4 pc’s): 
o Een correcte PC die NIET als werkpost gebruikt wordt  
o Op deze moet een betrouwbaar backup systeem bestaan, ideaal een 

automatische online backup. 
 

Opmerking; deze aanbeveling is enkel voor een server voor het gebruik van Pricare + 
eventueel stockage van documenten en lichte toepassingen. Indien de server ook gebruikt 
wordt voor e-mail (Exchange, SBS, …) of andere zwaardere toepassingen, moet de vereiste 
configuratie met uw netwerkbeheerder en/of leverancier bekeken worden. 
 

Werkposten 

 Aanbevolen : 
 

o Software : 
 OS :Windows 10 Pro of Windows 7 Professional 64 bit (geen Home 

indien jullie server gebruik maakt van een domein voor een 
gecentraliseerde definitie van de gebruikers) 

 Antivirus programma (bv. Avast Free) 
 .NET Framework (2.0, 3.5 en 4.0) 
 Microsoft Access 2007 (of later) : minstens op de werkposten voor 

exports (reporting) en facturatie (mogen eventueel op eenzelfde 
werkpost).  

 Tekstverwerker die RTF bestanden kan wijzigen (bv. MS Word, Open 
Office, …) 

 
o Hardware : 

 Processor : Intel I5 (of gelijkwaardig) 
 RAM geheugen: > 4 Go 
 Harde schijf : >128 Go (bij voorkeur SSD)  
 Netwerkkaart: 1 Gbits/s 
 DVD writer : minstens 1 CD/DVD writer per wgc op forfait voor de 

facturatie. 
 Beeldscherm : 19 '' 1650 x 1050, 1920 x 1080, 1600 x 900 … 

voor het gebruik van de agenda aan het onthaal worden een groot 
scherm (22”) met een hoge resolutie aanbevolen 

 

 Minimum configuratie 
o Software : 

 OS : Windows 7 Professional 64 bit (geen Home indien jullie server 
gebruik maakt van een domein voor een gecentraliseerde definitie van 
de gebruikers) 

 .NET Framework 2, 3.5 en 4. 
 Antivirus programma (bv. AVG Free Edition) 
 Microsoft Access 2007 (of later) : minstens op de werkposten voor 

exports (reporting) en facturatie (mogen eventueel op eenzelfde 
werkpost).  

 Tekstverwerker die RTF bestanden kan wijzigen (bv. MS Word, Open 
Office, …). 
 

o Hardware: 
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 Processor : Intel Core i3 (ou AMD Athlon II) (geen Celeron) 
 RAM geheugen : 2 Gb 
 Harde schijf : >60Gb 
 Netwerkkaart : 100Mbit/s Ethernet 
 CD-lezer 

 Beeldscherm : 17” (1280 x 1024) 
 
 

Toegang op afstand (van buiten lokaal netwerk) 
De enige mogelijkheid hiervoor die momenteel door Figac ondersteund wordt is de “remote 
desktop / terminal services” technologie naar uw server. 
 
Controleer met uw informaticaleverancier of hij ervaring heeft met het opzetten van deze 
configuratie.  
 
Specifieke vereisten m.b.t. de internet verbinding: 

 Vast IP (of dynamische DNS oplissing) 

 Bandbreedte: min 32 KBps / actie sessie 

 Firewall: enkel poort openen voor RDP (standaard 3389), en deze doorsturen naar de 
server 

 
Specifieke vereisten voor de server: 

 RAM geheugen: minstens 400 Mb per actieve sessie 

 Processor: minstens 1 core per actieve sessie 

 Licentie: 1 Windows Remote Desktop CAL per gebruiker (7€ via Socialware, cf. 
https://www.socialware.be/nl/node/39) of eventueel een licentie per toestel (5€ via 
Socialware) 

 
Specifieke vereisten voor de mobiele werkposten: 

 Remote Desktop client software (ook verkrijgbaar op MacOS, IOS, Android) 

 Internet verbinding (via geïntegreerde 3 of 4G module, Wifi of tethering met een 
smartphone) 

 Minimal schermresolutie: 1280 x 1024 
 
Voor deze oplossing moet de client software van Pricare op de remote desktop / login server 
geïnstalleerd worden. Belangrijke instructies hiervoor: 

 M.b.t. de map c:\pricare: https://figac.zendesk.com/entries/26440457 

 M.b.t. eID kaartlezers : https://figac.zendesk.com/entries/24771801 
 
Om veiligheidsredenen wordt aangeraden om gebruik te maken van een VPN om van buiten 
het wijkgezondheidscentrum verbinding te maken naar de Terminal Server. 
 
Het gebruik van een “lokale installatie” van Pricare op een laptop, met een VPN verbinding 
naar de server wordt (nog) niet door Figac ondersteund en ten sterkste afgeraden omwille 
van een zeer lange 1ste laadtijd van Pricare en problemen met aanmelden. 
 

Mogelijkheid Microsoft licenties aan zeer voordelige prijs 
In principe kunnen de wijkgezondheidscentra (aks vzw) licenties voor Microsoft software (en 
andere) bekomen tegen zeer interessante voorwwarden via de vzw SOCIALware. 
 
Meer info op www.socialware.be  

https://www.socialware.be/nl/node/39
https://figac.zendesk.com/entries/26440457
https://figac.zendesk.com/entries/24771801
http://www.socialware.be/
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Printers 

 Wij raden aan om in de mate van het mogelijke eenzelfde model van printer te 
gebruiken op alle werkposten  
 

 Printer voor het afdrukken van de voorschriften in de praktijkruimte: 
o 2 papierladen (selecteerbaar via driver) 
o Bijvoorbeeld HL 5xxx serie van Brother 

 
Aandacht: Onze ervaring is dat bepaalde printer drivers niet betrouwbaar 
werken m.b.t. selectie van de papierlade. Wij raden dus aan om dit te testen 
alvorens meerdere printers van eenzelfde model aan te kopen.  

 

 Centrale netwerkprinter 
  

 

 Optioneel: Printer voor afdrukken van attesten voor technische prestaties buiten 
forfait 

o Matrix printer 136 kolommen, bijvoorbeeld EPSON LX-1350. 
o Een aantal centra organiseren zich om gebruik te kunnen maken van de 

printer van een ander centrum. 
 

Aandacht: bij het gebruik van het medisch dossier via het “extern bureaublad/terminal 
server”: het initialiseren van de printer instellingen i.f.v. van uw lokale printer gebeurt 
bij het starten van Pricare. Indien u zich dus verplaatst en van lokale printer 
verandert, zal u ook Pricare moeten herstarten.  
 

 
 

Backup van de gegevens 
 
SQL databases 

 Wij vestigen er uw aandacht op dat de informaticaverantwoordelijke van het centrum 
de backup van de SQL database moet voorzien 

 Deze is wat technischer van aard dan de backup van gewone bestanden (zoals 
bijvoorbeeld een MS Access databank). 

 De belangrijkste mogelijkheden zijn (in volgorde van voorkeur): 

o Vragen aan uw externe informaticaleverancier om dit op zich te nemen 

o Uw online backup uit te breiden om ook SQL databases mee te nemen (te 
bekijken met uw leverancier, kan aankoop van een bijkomende module 
vereisen) 

o Figac kan een eenvoudig backup programma ter beschikking stellen, die u 
dan kan laten uitvoeren via de geplande taken van Windows, of via de planner 
van uw backup software) 

o Gebruik maken van de “Shadow Copy” functionaliteit van Windows Server die 
de mogelijkheid kan geven om open bestanden te backuppen met uw huidige 
backup software. 

 
Access databanken en andere bestanden 
 
Voor een doeltreffende backup wordt aanbevolen de hele Pricare map op de server te 
backuppen (bijvoorbeeld via een online backup systeem)  
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Indien dit te veel plaats inneemt, zijn de minimaal te backuppen bestanden; 

 de mappen DocIn en DocOut in de map Pricare\MedinoteData. 

 

Eveneens niet vergeten: 

 De map(pen) “Imported” en “Rejected” in de aankomstdossier(s) van MediBridge  

 de gegevens van Prescribe (indien gebruikt). 
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Verplichte mappen 
Op elke werkpost een map “c:\Pricare\”, die leeg mag zijn, maar met schrijfrechten voor alle 
gebruikers. Een klein tijdelijk bestand wordt hierin weggeschreven bij elke opening van een 
medisch dossier van een patient. Op de werkpost voor de facturatie moet ook een correct 
pricare2.ini bestand aanwezig zijn. 

Indien u gegevens wenst te exporteren moet ook een map “c:\export” bestaan met 
schrijfrechten voor alle gebruikers. 

 

Voorbeeld van netwerk : 

 


