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In dit document worden de systeem richtlijnen voor 

Wecap XE 2018.5 en 2019.5 beschreven.

Algemeen
Wecap XE is initieel opgezet als een standalone applicatie. 
Hiermee wordt bedoeld dat de applicatie op een 
Windows client wordt geïnstalleerd waarbij de projecten 
en calculaties daarbij door 1 persoon bewerkt worden.

Multi-user gebruik
Aan een project kan met meerdere (MS Windows) 
gebruikers worden gewerkt door middel van het 
opstellen van verschillende deel calculaties.  In dit geval 
dient per gebruiker op het Windows werkstation Wecap 
XE geïnstalleerd te worden. Hierbij dient een verwijzing 
te wordt gemaakt naar een netwerkschijf met de centrale 
projecten directory met calculaties. Het is niet mogelijk 
om met meerdere gebruikers in een deel calculatie 
tegelijkertijd te werken.
 
Beheer standaard gegevens
In Wecap XE worden de calculatiegegevens opgeslagen 
op een zelf in te stellen locatie. De instelling hiervan 
wordt aangeboden bij de eerste maal starten van Wecap 
XE en is standaard ‘…/Mijn Documenten/Wecap XE 
Projecten’. De standaard gegevens worden opgeslagen 
in een enkel bestand, dat u terugvindt in de map “Data” 
onder de “installatiemap”. Het bestand heet CalculatieXE.
std en bevat de standaard bestanden en profielen. 
 
Besturingssysteem
Wecap XE draait op het Microsoft Windows. Wij raden u 
aan om Wecap XE te installeren op een Windows-versie 
die gelijk is aan of hoger dan Windows 10.

Werkstations 
Een werkstation moet een werkende Windows versie 
hebben welke nog wordt ondersteund door Microsoft. 
Qua resources zijn geen speciale eisen, anders dan dat 
het systeem moet beschikken over een eigen harddisk 
(minimaal 1 GB vrije ruimte). Het minimum vereiste 
interne geheugen wordt bepaald door de windows versie.

Bijvoorbeeld: Voor windows 10 - 32 bits is minimaal 
1Gb nodig, voor 64 bits is 2Gb nodig.

Diskindeling 
Op de schijven komen een drietal verschillende soorten 
bestanden te staan: 

•  Applicatie software. Dit op het werkstation van de  
 Windows gebruiker.
 
•  Database met projecten

  - Advies is om deze op een centrale netwerkschijf  
   op te slaan.

 
•  Backup bestanden (auto-herstel bestanden / auto- 
 kopie bestanden)
  - Advies is om deze op een centrale netwerkschijf  
   op te slaan.
 
Het advies is om op de schijven waar de projecten en backup 
bestanden worden opgeslagen 1 GB beschikbaar te hebben.
 
MS Excel
Wecap XE is getest met MS Excel 2019. Eerdere versies 
2013 en 2016 zijn met eerdere versies van WecapXE getest 
en zijn -naar verwachting- ook te gebruiken. Wecap XE 
ondersteunt niet langer het oude Excel xls-formaat, maar 
werkt enkel met xlsx-bestanden. 
 
Installatie
WecapXE kan niet geïnstalleerd worden in de “C:\Program 
Files (x86)” directory. Installeer Wecap XE rechtstreeks op 
de C:\.


