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Systeemeisen Gilde2Web in combinatie met ProjectDirect/UrenDirect 
 
 
Het komt geregeld voor dat er binnen de werkomgeving van onze gezamenlijke klant zogenaamde ‘webservice 
software’ moet worden geïnstalleerd. De (offline) software maakt onze Gilde Pro applicatie (ERP pakket) 
beschikbaar voor het (online) ProjectDirect/UrenDirect. 
 
Binnenkort starten wij bij deze firma met de installatie en implementatie van een online inkoopfactuur portaal. 
Ter voorbereiding van de installatie willen wij graag de technische specificaties afstemmen. Zie hieronder: 
 
Gilde2Web en certificaat 

- In alle gevallen waarbij de verbinding publiekelijk is (poort open), is een geldig SSL certificaat vereist 
- Een certificaat kan door u (de systeembeheerder) geregeld worden of door Gilde zelf. In het laatste 

geval ligt de verantwoordelijkheid voor het verlengen van het certificaat bij Gilde. Graag vernemen wij 
van u op welke wijze u dit wil organiseren.  

- Een zogeheten self-signed certificaten staan wij niet toe. 
 
Algemene Gilde2Web adviezen 

- Gilde2Web heeft te allen tijde Windows administrator rechten nodig. 
- Als het administrator wachtwoord gewijzigd wordt, dan wil je dus eigenlijk een apart account voor 

Gilde2Web hebben waarbij het wachtwoord niet wijzigt (service account)  
- De poort 4712 (TCP) dient geopend te worden om met de buitenwereld te kunnen communiceren. 

 
Implementatie adviezen 

- Het dient geïnstalleerd te worden op een server die een statisch IP adres heeft (intern en extern). 
- Graag vernemen wij op welke geschikte server de webservice geïnstalleerd moet worden.  
- Graag ontvangen wij als Gilde een RDP verbinding. Wij prefereren dit boven een TeamViewer 

verbinding. 
 
Windows eisen 

- Men dient minimaal over Server 2012 te beschikken om de software te installeren. 
- Internet Information Services (IIS) is NIET nodig 
- .NET Framework is NIET nodig 

 
Hardware eisen 

- Een goede indicatie voor de hardware eisen kan men overnemen van het ‘Performance-aspecten Gilde 
PRO’ document met hoofdstukken 4.2 en 4.4. Zie https://www.gildesoftware.nl/wp-
content/uploads/2019/08/Hardware-aanbevelingen.pdf 

- De server / computer moet in ieder geval tijdens werkuren aanstaan 
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