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Xerox FreeFlow® Repository Management Server-software 
installeren  

De Repository Management Server (RMS) is de service waarmee FreeFlow-
applicaties verbinding kunnen maken met ondersteunde 
documentopslagplaatsen.  

Vereisten 

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het installeren van de RMS-software: 

• De RMS-software is alleen compatibel met Windows Server 2003 of XP-
besturingssystemen. 

• Wanneer u toegang wilt krijgen tot een SharePoint-server, moet de RMS-
software op dezelfde pc als de SharePoint-software worden geïnstalleerd.  

• Als de RMS-software op dezelfde pc als de SharePoint-software wordt 
geïnstalleerd, moet de SharePoint-software eerst worden geïnstalleerd. 

• Wanneer u toegang wilt krijgen tot een DocuShare-server, kan de RMS-
software op dezelfde pc als de FreeFlow-applicatiesoftware of op een pc met 
dezelfde minimale hardware- en softwarevereisten als de FreeFlow-
applicatiesoftware worden geïnstalleerd. Installeer de RMS-software niet op 
dezelfde pc als de DocuShare-software. 

• Als de RMS-software en de FreeFlow-applicatiesoftware op dezelfde pc 
worden geïnstalleerd, moet de RMS-software vóór de FreeFlow-
applicatiesoftware worden geïnstalleerd. 

Installatie 

Volg de volgende algemene stappen om de FreeFlow RMS Server-software te 
installeren: 

1. Zoek het uitvoerbare bestand van de RMS Server-software dat u eerder hebt 
gedownload.  Dubbelklik op het uitvoerbare bestand. Het FreeFlow-
installatieprogramma wordt gestart, controleert of er aan de vereisten wordt 
voldaan en geeft vervolgens het welkomstscherm weer. 

2. Klik op Next [Volgende]. Het scherm Type of Install [Installatietype] wordt 
weergegeven. 

3. Klik op Next [Volgende]. Het scherm Destination [Bestemming] wordt 
weergegeven. 

4. Klik op Next [Volgende] om de standaard installatielocatie te accepteren. 
Het scherm Ready to Install [Gereed om te installeren] wordt weergegeven. 

5. Klik desgewenst op Change [Wijzigen] om een andere installatielocatie te 
selecteren. 

6. Klik op Install [Installeren]. De applicatie wordt geïnstalleerd. Het scherm 
Installation Completed [Installatie voltooid] wordt weergegeven. 

7. Klik op Finish [Voltooien]. Het systeem wordt opnieuw gestart. 

 



Configuratie 

Volg de instructies in uw FreeFlow-documentatie en online-Help om de RMS-
verbinding te configureren.  

Als de RMS-software en de FreeFlow-applicatiesoftware op dezelfde pc staan, 
kan de opslagplaatslocatie in de systeemconfiguratie van de applicatie of in de 
voorkeuren op 'localhost' [lokale host] worden ingesteld.  


