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Documenteigenschappen 
 
Versienummer: 1.2        Concept / definitief 
Documentlocatie: CinDocu / www.cinnovate.nl/support 
 

Historie 
 

Versie Datum Veranderingen  
(concept / definitief) 

Opdrachtgever Auteur(s) 

1.0 10-05-2017 Systeemeisen herzien Cin PM R. Attevelt 

1.1 25-06-2018 Toegevoegd functies + 
aanpassing 
systeemeisen 

Cin BD R. Attevelt 

1.2 29-09-2018 Verduidelijking 
beschrijving 

Cin Marcom K. Hutten 

1.3 08-10-2018 Toevoegen Server 
Monitor Specificaties, 
aanpassing SQL server 
specs. 

CIN PM R. Attevelt 

 

Disclaimer 
Cinnovate is een product van DEA bv en een geregistreerde merknaam. DEA bv heeft de 
informatie in deze handleiding met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat 
de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel 
geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van deze handleiding. 
Tevens behoudt DEA bv te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving 
wijzigingen in deze handleiding aan te brengen. Alle inhoudelijke informatie en het 
beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan DEA bv.  
 
Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van 
toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Lelystad, inschrijfnummer 39046783. 
 
Controleer voor gebruik van de handleiding altijd eerst www.cinnovate.nl/support voor de 
meest recente versie. 
  

http://www.cinnovate.nl/support
http://www.cinnovate.nl/s
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Inleiding   
De Cinnovate Careserver is het hart van een Verpleeg Oproep Systeem en bestaat uit diverse 
componenten zoals; een interface met systemen die functioneren als bronnen en afstel units, 
een interface voor het configureren van de Careserver, een interface voor het sturen van 
berichten naar diverse externe systemen. Voor het instellen van de Careserver wordt gebruik 
gemaakt van een Grafische user interface (GUI) welke door een webserver wordt 
gefaciliteerd.  
 
Middels de (GUI) kunnen in de Careserver diverse bronnen worden geconfigureerd, ook de 
manier waarop het activeren van deze bronnen leidt tot een zorg oproep kan worden ingesteld. 
In dit document wordt met systeem een Icom, Icom 2, MP-Switch of een virtueel systeem 
aangeduid.  
 
In principe kan elke bron die een potentiaal vrij contact geeft als bron worden aangesloten via 
een IO contact van een Icom of MP Switch of via een draadloos RF signaal. 
 
Veel voorkomende fysieke bronnen zijn: MIVA afstel units, trekschakelaars, deurbel, vloermat, 
bedmat, en diverse melders. Naast fysiek aangesloten bronnen is het ook mogelijk draadloze 
Curatech componenten als bron te gebruiken. Bijvoorbeeld; halszenders, magneetcontacten, 
deurcontacten, trekschakelaars en bewegingsmelders. 
 
Deze documentatie heeft betrekking op de Careserver 5.0 en hoger. 
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Functies 

Careserver 
De Cinnovate Careserver biedt de onderstaande functionaliteiten: 

• Alarm routine aansturen 

• Beheren van belgroepen 

• Beheren van (alarm)bronnen 

• Batterij laag melding alarm bronnen verwerken 

• Beheren van gebruikers 

• Berichten versturen via: 

o OAP 

o ESPA 

o Webapi 

o Sms 

o Mail 

• Monitoring keepalive Devices 

• Synchroniseren met Slaveserver 

• Functioneren als Slaveserver 

• Laatste uitwijk mogelijkheid 

• Dwaaldetectie bericht 

• Paniek oproep 

• Intercom input verwerken 

Domotica server 
De Cinnovate Domotica server biedt de onderstaande functionaliteiten: 

• Aansturing van domotica actoren 

• Combineren van zorgsensoren met domotica actoren 

• Scenario’s verwerken, beheren en configureren.  

Let op 

Domotica scenarios zijn per scenario als losse module verkrijgbaar. Tevens kunnen er klant 

specifieke scenario’s worden gemaakt. 

Server Monitor 
De Cinnovate Server Monitor biedt de onderstaande functionaliteiten: 

• Controle van functioneren servers en systemen middels ping check. 

• Controle van gebruik geheugen, cpu en disk. 

• Start, restart, reboot en dactivatie functie van services en systemen. 

• Notification service. 
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Systeemvereisten 
De minimale systeemvereisten worden bepaald door het aantal devices dat aangesloten is op 
de Cinnovate Careserver en de aangrenzende applicaties zoals de Cinnovate Domotica 
server. Er kunnen maximaal 1000 devices aangesloten worden op een Cinnovate Careserver. 
Onder zorgapparaten / devices valt alle apparatuur die met een Careserver communiceert 
zoals Icom’s, MP-Switches, Verpleegoproep telefoons, Beweegvrij controllers, etc. 
 
In de onderstaande tabellen is geen rekening gehouden met het besturingssysteem, de SQL 
server en andere applicaties. Daarnaast is elke omgeving uniek en wordt de performance van 
een server bepaald door de hardware samenstelling, de geïnstalleerde software, onderhoud 
aan de server, het besturingssysteem en de aangesloten periferie. Cinnovate geeft om die 
reden dan ook geen garantie dat de onderstaande specificaties altijd het gewenste aantal 
aangesloten devices oplevert. De specificaties zijn een richtlijn. 
 

Careserver services 
Basis installatie, minder dan 200 Devices 

 Minimale Aanbevolen 

RAM-Geheugen: 4 GB RAM DDR 3 8 GB RAM DDR 3 

CPU: 
INTEL XEON Processor met 4 
beschikbare 2.4 GHZ. Cores 

INTEL XEON Processor met 4 
beschikbare 3.1 GHZ. Cores 

Beschikbare 
opslagruimte: 

80 GB Harddisk in RAID 1 * 80 GB SSD Harddisk in RAID 1 * 

 

Medium installatie, minder dan 400 Devices 

 Minimale Aanbevolen 

RAM-Geheugen: 8 GB RAM DDR 3 16GB RAM DDR 3 

CPU: 
INTEL XEON Processor met 4 
beschikbare 2.4 GHZ. Cores 

INTEL XEON Processor met 4 
beschikbare 3.1 GHZ. Cores 

Beschikbare 
opslagruimte: 

120 GB Harddisk in RAID 1 * 120 GB SSD Harddisk in RAID 1 * 

 

Advanced installatie, minder dan 1000 Devices 

 Minimale Aanbevolen 

RAM-Geheugen: 16 GB RAM DDR 3 32GB RAM DDR 3 

CPU: 
INTEL XEON Processor met 8 
beschikbare 2.4 GHZ. Cores 

INTEL XEON Processor met 8 
beschikbare 3.1 GHZ. Cores 

Beschikbare 
opslagruimte: 

160 GB SSD Harddisk in RAID 1 
* 

160 GB SSD Harddisk in RAID 1 * 

* Rekening houdend met een log van 60 dagen 
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Domotica server 
Wanneer de Cinnovate Domotica server gebruikt wordt moeten de specificaties als volgt 
aangepast worden. Het verschilt of de Cinnovate Domotica server licht of intensief gebruikt 
wordt. Wordt er minder dan 10x per dag een bron / sensor geactiveerd per woning dan spreekt 
men van licht gebruik. Is dit meer dan spreken we van intensief gebruik. 
 

 Licht gebruik Intensief gebruik 

RAM-geheugen: Verdubbeling van RAM* Verdubbeling van RAM* 

CPU: Ongewijzigde Cores Verdubbeling van Cores* 

Opslagmedium: Ongewijzigde Harddisk Ongewijzigde Harddisk 

* T.o.v. Minimale / Aanbevolen systeemeisen. 

 

Server Monitor 
Wanneer de Cinnovate Server Monitor gebruikt wordt moeten de specificaties als volgt 
aangepast worden.  
 

RAM-geheugen: 8 GB Ram toevoegen 

CPU: Minimaal 1 Core toevoegen 

Opslagmedium: Ongewijzigde Harddisk 

 

Slave server (backup): 
De specificaties van de slaveserver dienen gelijk te zijn aan de specificaties van de 
Careserver, ondanks dat de slaveserver minder functies heeft draait deze dezelfde applicaties 
en dient dezelfde capaciteit te hebben als de Careserver, met in achtneming van het aantal 
op de locatie aangesloten toestellen. 
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Besturingssysteem 
De Cinnovate Careserver software is een op Windows gebaseerd software systeem. Dat 
betekent dat deze software uitsluitend servers kan worden geïnstalleerd met Windows Server 
als besturingssysteem. Het besturingssysteem op de server moet minimaal voldoen aan de 
onderstaande specificaties. 
 

• Windows 2012 R2 voorzien van alle Windows updates en servicepacks van het 
moment van opleveren. 

• Windows 2016 Essentials voorzien van alle Windows updates en servicepacks van 
het moment van opleveren. 

 
Het besturingssysteem moet voorzien zijn van een geldig licentie nummer en het 
besturingssysteem moet geactiveerd zijn. 
 
Voer nooit updates uit aan de servers zonder bij Cinnovate of haar partners te informeren over 
de mogelijkheid hiertoe. Voer nooit updates gelijktijdig uit op de main Careserver en de 
slaveservers. Neem hier altijd enkele dagen tijd tussen om zeker te weten dat de updates 
geen impact hebben op de performance. 
  

Antivirus en Firewall: 
Windows Defender is de enige antivirusscanner die zonder excepties kan draaien op de 
Careserver en slaveserver. Een antivirussysteem is niet verplicht. Alle overige 
antivirussystemen dienen: 
 

1. Geen impact te hebben op de performance van de server. 
2. Excepties te hebben op de mappen en services van de Careserver. 
3. Geen DDOS scanning uit te voeren op de poorten waarmee de Careserver 

communiceert (in de regel zijn dat poort 80 en 81). 
4. Geen machine learning update proces uit te voeren. 

 
Windows Firewall is de enige firewall die mag draaien op de Careserver en slaveserver. Hier 
dienen excepties in gemaakt te worden op poort 80 en 81, voor de Careserver, RDP en de 
DeviceExplorer. De Windows Firewall is verplicht. 
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SQL server 
SQL 2012 R2 of SQL 2017, volledig of Express, voorzien van alle updates en servicepacks 
op het moment van opleveren. Bij voorkeur gelijk aan de Windows versie maar dit is geen 
vereiste. Wanneer een Careserver en slaveserver combinatie gebruikt wordt adviseren wij 
gebruik te maken van een volledige SQL server. Houdt er rekening mee dat SQL server 
zelfstandig logs bijhoud, deze logfiles worden bij de volledige versie groter dan de Express 
versie en kunnen nadelig invloed hebben op de performance van de machine. 
 
.NET:  .net framework 4.5. Let op dat het de volledige versie is en niet enkel de ‘cliënt 
profile’ versie! De .net, updates en service packs zijn onderhevig aan verandering. Wij gaan 
er van uit dat dit altijd de laatste versies zijn bij oplevering. 
 
De minimale server specificaties voor het draaien van SQL server zijn: 
 

RAM-geheugen: 4 GB Ram  

CPU: Minimaal 1 Core 

Opslagmedium: 6 GB harddisk 

 
Hou er rekening mee dat SQL server strenge eisen stelt aan met name de latency van de Disk 

I/O. Volledigheidshalve staan die hieronder genoemd, voor overige specificaties verwijzen wij 

u naar de specificaties die worden aangeleverd door de leverancier van SQL server. Het 

advies is altijd SSD schijven toe te passen. 

Average Disk sec/ Average 
Disk sec/Write 

Measures disk latency. Numbers vary, but here are the optimal values for 
averages over time: 

• 1 - 5 milliseconds (ms) for Log (ideally 1 ms or less on 
average)  

 
Note: For modern storage arrays, log writes should ideally be less 
than or equal to 1-2 ms on average if writes are occurring to a cache 
that guarantees data integrity (that is, battery backed up and 
mirrored). Storage-based replication and disabled write caching are 
two common reasons for log latencies in the range of 5 or more 
milliseconds.  
 

• 5 - 20 ms for Database Files (OLTP) (Ideally 10 ms or less on 
average) 

• Less than or equal to 25-30 ms for Data (decision support or 
data warehouse)  
 
Note: The value for decision support or data warehouse workloads 
is affected by the size of the I/O being issued. Larger I/O sizes 
naturally incur more latency. When interpreting this counter, consider 
whether the aggregate throughput potential of the configuration is 
being realized. SQL Server scan activity (read-ahead operations) 
issues transfer sizes up to 512K, and it may push a large amount of 
outstanding requests to the storage subsystem. If the realized 
throughput is reasonable for the particular configuration, higher 
latencies may be acceptable for heavy workload periods.  
 

If SSD is used, the latency of the transfers should be much lower than what is 
noted here. It is not uncommon for latencies to be less than 5 ms for any data 
access. This is especially true of read operations. 
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VM omgeving 
VM monitoren: 
Guest Disk usage: max 40% gemiddeld per uur. 
Guest Disk filling: max 80%. 
Deze waarden resulteren in de voorwaarde dat de HD’s fysiek moeten zijn toegewezen aan de virtuele 
machine waarop de Cinnovate software is geïnstalleerd. 

Guest Network usage: max 50% gemiddeld per uur. 
Guest Memory usage: max 60% gemiddeld per uur met piek belasting naar 90%. 
Guest Processor usage: max 40% gemiddeld per uur met piek belasting naar 90%. 
 

Om te kunnen voldoen aan de disk I/O latency vereisten van SQL server eist Cinnovate, vanaf 
400 toegewezen Icoms, nadrukkelijk SSD harddisk fysiek toe te wijzen aan de VM omgeving.  
Disk I/O latency heeft niet alleen met snelheid te maken, maar ook met de hoeveelheid data 
die verwerkt kan worden. Hou bij de inrichting van de server er rekening mee dat de harddisks 
op de maximale payload staan ingesteld.  
 
Hou er rekening mee dat de Cinnovate Careserver in staat moet zijn grote hoeveelheden 
berichten snel en gelijktijdig af te handelen. Dit betekent dat er snel aanspraak gemaakt moet 
kunnen worden op de resources (harddisk, processor en geheugen). Hou hier rekening mee 
indien er gebruik gemaakt wordt van shared resources in een VM omgeving. Cinnovate 
adviseert resources 1:1 toe te wijzen en de server niet toe te passen in een situatie waarbij 
sprake kan zijn van overboeking. 
 

Let op: 

Er bestaan ook dergelijke programma’s voor de baremetals die geen VM-ware draaien. Het is 

verstandig de opties te inventariseren en alle baremetals aan een NOC te koppelen. 
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Processen bewaking 
De Cinnovate Careserver software maakt gebruik van enkele onderliggende processen. Als, 

om welke reden dan ook, een van deze processen stopt dan functioneert de Cinnovate 

Careserver niet goed meer. Daarom moet het functioneren van deze processen continu goed 

bewaakt worden. Het betreft de onderstaande processen: 

1. Alle CareserverDeamon processen bestaande uit: 

a. CareServer Commands 

b. CareServer Espa 

c. CareServer Freeswitch 

d. CareServer Modules 

e. CareServer Oap 

f. CareServer Phone 

g. CareServer Sms 

h. CareServer Sync 

i. CareServer Visonic 

2. DomoticaDeamon 

a. Careserver Domotica 

3. Alle aan SQL server gerelateerde processen en services 

4. Alle aan IIS gerelateerde processen en services. 

Als de Cinnovate Careserver standalone draait en er geen sprake is van een redundante 

voorziening dan dient men bij uitval van een van de Cinnovate Careserver processen alle 

processen te stoppen en de software zo snel mogelijk te herstarten. Indien een SQL proces 

of een IIS proces is gestopt dan dient men eerst deze processen weer op te starten alvorens 

de Cinnovate Careserver processen te stoppen en opnieuw te starten. Schakel direct de 

verantwoordelijke Cinnovate partner of de netwerk beheerder in om het probleem te 

onderzoeken 

Als de Cinnovate Careserver in een redundante omgeving draait in combinatie met een 

Slaveserver dan is het verstandig om bij signalering van een gestopt proces alle processen 

van de Cinnovate Careserver automatisch te stoppen. Het systeem valt dan terug op de 

Slaveserver. Schakel direct de verantwoordelijke Cinnovate partner of de netwerk beheerder 

in om het probleem te onderzoeken. 
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Andere applicaties op de server 
Alle applicaties die op de server geïnstalleerd worden, dienen in overleg met Cinnovate 

geïnstalleerd te worden. Is er voor het desbetreffende software pakket nog geen goedkeuring, 

dan dient de klant het software pakket ter beschikking te stellen inclusief eventuele licenties 

voor test doeleinden.  

In dit document zijn de minimale specificaties omschreven. Het kan zijn dat een 

zorgconfiguratie dusdanig is dat er meer resources beschikbaar moeten worden gemaakt dan 

de minimale specificaties. Door het processor en geheugen gebruik geautomatiseerd te 

monitoren kan tijdig worden bepaald of dit noodzakelijk is. De verantwoordelijkheid hiervoor 

is ten alle tijden gelegen bij de beheerder/eigenaar van de server. 
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Netwerk eisen 
Het netwerk moet minimaal 100 mbs verbinding ondersteunen voor ieder aangesloten device. 
Dit geldt zowel voor upload als voor download snelheden. Er moet sprake zijn van een hoge 
mate van beschikbaarheid (99,999%) van het netwerk.  
 
Over het netwerk moet de onderstaande informatie beschikbaar zijn: 

1. Netwerk inrichting. 

2. Beveiligingsstructuur. 

3. VLan inrichting. 

4. Beheer. 

5. Serverinrichting, inclusief verdeling resources. 

Binnen het netwerk moet er ondersteuning zijn voor  

1. Broadcast verkeer. 

2. Peer to Peer verkeer. 

3. Conferencing multiple devices. 

4. DHCP en DNS. 

Voor het verpleegoproep systeem is data communicatie van essentieel belang. Het netwerk 

moet daarom voldoen aan de onderstaande eigenschappen met betrekking tot het transport 

van datapakketten.  

1. Maximale latency: 75 ms 
2. Maximale packetloss: 0 % 

Bandbreedte eigenschappen van Cinnovate: 

• Een Icom in Alarm: 
Gebruikt 0,2 mbit, dat is ongeveer 240 kb/s. 

 

• Een Icom in rust (maar met draadloze communicatie): 
Gebruikt 0,1 mbit, dat is ongeveer 120 kb/s. 

 
Voor 20 Icoms in Alarm heeft men dus 5 mb bandbreedte nodig. Voor de communicatie tussen 
Careserver en Slaveserver is er 10 mb aan bandbreedte nodig. 
 

 


