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1 Wholesale 

1.1 Systeemeisen databaseserver 

De minimale specificaties die wij hanteren om een databaseserver te installeren zijn als volgt: 

▪ Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 of Windows Server 2019

▪ 4 CPU cores

▪ 16 GB memory

▪ 100 GB beschikbare diskruimte

▪ 1000 Mbps netwerk

▪ Back-up mogelijkheid

Wanneer u de overgang van een oudere bestaande versie naar Wholesale versie SP6 combineert met de 
inzet van een nieuwe database server, adviseren wij u altijd contact op te nemen met Kerridge Commercial 
Systems voor een advies op maat.  

1.2 Virtualisatie 

Zowel de database omgeving als de client programmatuur van Wholesale kan worden geïnstalleerd op 
virtuele servers, in de praktijk komen we de volgende virtualisatie platformen tegen:  

▪ VMware ESX

▪ Microsoft Hyper-V

▪ Citrix XenServer

De minimale specificaties hierboven zijn ook van toepassing om een virtuele databaseserver. Naast deze 
specificaties zijn in een virtualisatie omgeving meer zaken van belang zoals:  

▪ Voldoende fysieke resources voor de VM(‘s) bij elkaar opgeteld

▪ Configuratie hypervisor van het virtualisatie platform

▪ Omdat Wholesale een (transactie) database omgeving is, is met name de snelheid van de storage
bepalend.

Het advies is om in geval van twijfel altijd even af te stemmen met Kerridge Commercial Systems. 

Best practices VMware:  
▪ Schakel Power Management uit of stel deze in op “High Performance”.

▪ Maak de disken aan met de instelling “Thick Provision Eager Zeroed”.

▪ Stel de VM feature “Latency-Sensitivity” in op “high”.

▪ Zorg dat er voldoende fysieke cpu cores beschikbaar zijn in de ESX host om toe te kunnen wijzen
aan de VM’s op die host.

▪ Gebruik de “vmxnet3 Ethernet Adapter” als netwerkkaart.
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1.3 Netwerk 

Het netwerk tussen de database server en de clients dient minimaal 100 Mbps switched te zijn. Wanneer 
gebruik gemaakt wordt van een applicatieserver waarop meerdere clients draaien (Terminal Server en/of 
Citrix) adviseren wij tussen de applicatieserver(s) en de database server 1000 Mbps switched. Voor 
verbindingen over WAN oplossingen (Internet, VPN, e.d.) adviseren wij altijd de inzet van een 
applicatieserver oplossing (Terminal Server en/of Citrix) om de bandbreedte die nodig is te beperken.  

1.4 Printing 

Wholesale kan gebruik maken van lokale, netwerk- en sessieprinters.  
Gangbaar is om centrale printers via een printerserver aan het netwerk te koppelen zodat die transparant 
benaderbaar zijn voor alle gebruikers.  
Printen vanuit Wholesale SP6 gebeurt op basis van Windows printing. Windows printing is bijzonder 
ongeschikt voor het aansturen van matrixprinters, het gebruik van matrixprinters binnen Wholesale SP6 
wordt derhalve niet ondersteund.  
Voor het printen van specifieke productstickers adviseert Kerridge Commercial Systems het gebruik van 
labelprinters die overweg kunnen met Zebra ZPL2 code.  

1.5 Lokale client 

Wholesale is een zogenaamde “Fat Client” oplossing, in de meest eenvoudige vorm houdt dit in dat de 
programmatuur op een lokaal werkstation wordt geïnstalleerd en dat de data op de centrale 
databaseserver wordt opgeslagen. Wholesale is een native 64bits Windows applicatie.  
De minimale specificaties voor een lokaal werkstation zijn:  

▪ Windows 7, Windows 8 of Windows 10 (alléén 64bits)

▪ 2 CPU cores

▪ 8 GB memory

▪ 5 GB beschikbare diskruimte

▪ 100 Mbps netwerk

▪ 1280x1024 scherm resolutie

1.6 Applicatieserver 

Kerridge Commercial Systems KNW B.V. ondersteunt een Windows Remote Desktop Server omgeving op 
Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 of Windows Server 2019. Al dan niet uitgebreid met Citrix 
XenApp.  

1.7 Microsoft Office 

Binnen Wholesale kan op diverse manieren met Microsoft Office gekoppeld worden. Denk hierbij aan een 
ODBC koppeling om gegevens uit Wholesale over te halen naar Microsoft Office, maar ook aan directe 
export naar bijvoorbeeld Excel en een koppeling naar Outlook voor e-mail.  
De ondersteunde versies van Microsoft Office door Kerridge Commercial Systems KNW B.V. zijn Office 
2013, Office 2016 en Office 365 (zowel 32bits als 64bits).  
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1.8 Wholesale Bizzlayer 

Wholesale BizzLayer kan worden gehost op Microsoft Azure of kan op uw eigen infrastructuur worden 
geïnstalleerd. Indien u zelf wilt hosten zijn dit de minimale specificaties:  

▪ Windows Server 2012R2 of Windows Server 2016

▪ 2 CPU cores

▪ 16 GB memory

▪ 50 GB beschikbare diskruimte

▪ 100 Mbps netwerk

▪ Internet Information Services

▪ Microsoft .Net Framework 4.5

▪ SQL Server 2016 of hoger

Dit kan een gratis SQL Express versie zijn en kan op de Bizzlayer server worden geïnstalleerd.  
Wanneer meer dan 10 GB data opgeslagen moet worden in BizzLayer, is een volledige SQL server vereist. 
Ons advies is om die op een aparte server te installeren.  

1.9 Wholeale CRM 

Wholesale CRM is een geïntegreerde CRM oplossing die de ERP backoffice van Wholesale verbindt met 
CRM informatie, processen en documenten. De front-end is een HTML/JavaScript omgeving die gestart kan 
worden via een webbrowser (Internet Explorer 11 en hoger).  

▪ Onderdeel van Wholesale CRM is het kunnen beheren van CRM-gerelateerde documenten, deze
documenten worden opgeslagen in de Wholesale LOB (Large OBjects) database op de
databaseserver.

▪ Wholesale CRM kan integreren met Microsoft Outlook (de ‘Outlook koppeling’). Zo worden
afspraken synchroon gehouden tussen de Outlook-agenda en de CRM-agenda. Deze koppeling
maakt direct verbinding met de centrale Microsoft Exchange-omgeving. Een koppeling met
Office365 is ook mogelijk, hiervoor zijn specifieke systeemeisen beschikbaar.

De minimale specificaties die wij hanteren voor een CRM-server zijn als volgt: 

▪ Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 of Windows Server 2019

▪ 2 CPU cores

▪ 16 GB memory

▪ 20 GB beschikbare diskruimte

▪ 100 Mbps netwerk

▪ Internet Information Services

▪ Microsoft .Net Framework 4.5
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1.10   Websolutions 

Wholesale Websolutions is een op internet gebaseerde front-end in de Wholesale SP6 omgeving.  
Wholesale Websolutions vereist een aparte webserver voor het afhandelen van het internetverkeer. 
Mogelijk kan een bestaande webserver hiervoor ingezet worden. Wij adviseren wel altijd om de Wholesale 
Websolutions server niet voor andere taken in te zetten, wat vooral de beschikbaarheid en performance 
ten goede komt.  

Gezien de hoeveelheid data die tussen de Wholesale Websolutions server en de Wholesale SP6 
databaseserver uitgewisseld wordt, is het van belang deze twee servers zo dicht mogelijk bij elkaar in het 
netwerk te plaatsen. Dit betekent dat de Wholesale Websolutions-server in het netwerk opgenomen moet 
worden waar ook de Wholesale SP6 databaseserver staat. Hiervoor dient bij voorkeur wel een DMZ zone 
ingericht te worden.  
Om de Wholesale Websolutions website vanaf het internet te kunnen benaderen, moet de Wholesale 
Websolutions server benaderbaar zijn op een vast publiek IP-adres, bij voorkeur met een geregistreerde 
DSN (bijvoorbeeld webshop.klant.nl).  
De minimale specificaties die wij hanteren voor een Wholesale Websolutions server zijn als volgt:  

▪ Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 of Windows Server 2019

▪ 2 CPU cores

▪ 16 GB memory

▪ 50 GB beschikbare diskruimte

▪ 100 Mbps netwerk

▪ Internet Information Services

▪ .Net Framework 4.5

1.11  Wholesale Connectoren 

Middels de Wholesale Connectoren kan data ontsloten worden uit de Wholesale database. Technisch 
gezien is een aparte server in de DMZ van de firewall nodig voor de front-end en de verbinding met de ERP 
databaseserver, het kan derhalve infrastructureel vergeleken worden met Wholesale Websolutions.  
Wanneer er al een Wholesale Websolutions of Wholesale Mobile Sales omgeving actief is, kunnen de 
Connectoren op deze zelfde server geïnstalleerd worden. Wanneer dit niet het geval is, kunnen de 
systeemeisen (server, firewall, DMZ, internet verbinding) van de Wholesale Websolutions oplossing 
gehanteerd worden.  

1.12   Wholesale Mobile Sales 

Wholesale Mobile Sales is een op Microsoft IIS gebaseerde front-end in de Wholesale omgeving, bedoeld 
voor gebruik op tablets met Apple iOS of Google Android.  
De Mobile Sales front-end kan draaien onder een IIS website op de databaseserver of op een aparte 
webserver (al dan niet in een DMZ netwerk).  
Wanneer er al een Wholesale Websolutions of Connectoren omgeving actief is, kunnen de connectoren op 
deze zelfde server geïnstalleerd worden. Wanneer dit niet het geval is, kunnen de systeemeisen (server, 
firewall, DMZ, internet verbinding) van de Websolutions oplossing gehanteerd worden.  
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1.13    Overige koppelingen 

Naast alle bovenstaande componenten zijn ook nog specifieke koppelingen mogelijk die invloed kunnen 
hebben op de update van Wholesale. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een koppeling die niet standaard 
is, is het advies om de technische kant van de update naar Wholesale specifiek te laten onderzoeken door 
Kerridge Commercial Systems KNW B.V.  


