Oppdatert 10.02.2017

PC-krav 2017-2018 (unntatt BIM)

Studiet legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på skolen og hjemme. Den
skal kjøpes inn slik at du har den med første skoledag. WIFI er i hele bygget. I undervisningen
benyttes programmer som stiller store krav til PC.
Kravspesifikasjoner til PC (anbefales):
• Min. 15” skjerm
• 64 bit operativsystem (Windows 10)
• CPU 2,5 GHz
• 8 GB DDR3 minne
• VGA‐ eller HDMI‐utgang
• Trådløst grensesnitt
• Harddisk kapasitet er på 500 GB
• Numerisk tastatur
Ekstra utstyr (anbefales):
• Minnepinne
• Datamus
Nettstudenter må i tillegg ha:
• Webkamera
• Headset med mikrofon og USB tilkobling
Kun Windows-baserte PC-er grunnet fagprogrammer!

Krav til dataprogrammer

Studenten har ansvar for å skaffe følgende programmer:
• MS Office 365
Som student kan du installere Office 365 kostnadsfritt fra It’s Learning (gjelder kun Word,
Excel, PowerPoint, Outlook). Installasjon er mulig ved skolestart.
•

Informasjon om andre fagrelaterte programmer kommer ved skolestart.

Det tas forbehold om endringer.

Oppdatert 10.02.2017

PC-krav 2017-2018 ( for BIM konstruksjon og BIM installasjon)

Studiet legger til rette for bruk av egen bærbar PC som skal brukes både på skolen og hjemme. Den
skal kjøpes inn slik at du har den med første skoledag. Hele den første uka benyttes til å installere
programmer og lære god PC‐struktur i praksis. Klasserommet har flatskjermer og
tilkoblingsmuligheter (VGA, DVI og display port). Har PC’en kun HDMI, så må du kjøpe en overgang til
skjermen selv. I undervisningen benyttes programmer som stiller store krav til PC. Gaming PC er godt
egnet for vårt formål.
Kravspesifikasjoner til PC:
• Min. 15” skjerm
• 64- bit operativsystem (Windows 10)
• 8 GB DDR3 minne (foretrukket 16 GB)
• Dedikert skjermkort på min 4 GB
• Trådløst grensesnitt og muligheter for kabling til internett
Foretrukket:
• 1stk rask harddisk. Enten SSD eller 7200 rpm. (Med SSD er man avhengig av en ekstra
harddisk til lagring)
• Harddisk kapasitet på min 1TB (Ved å fjerne CD-rom på pc kan man gjerne ha to harddisker
en SSD og en tradisjonell.)
• Numerisk tastatur
Vi anbefaler PC grunnet de lisensavtaler som skoler har. Mac brukes på eget ansvar.
I tillegg må studenten ha:
• Robust minnepinne som kan henge i nøkkelknippet
• Ekstern harddisk
• Datamus som er god å jobbe med
• Reduksjonsstav (du vil måle en del på gamle tegninger)

Krav til dataprogrammer

Studenten har ansvar for å skaffe følgende programmer:
• MS Office 365
Som student kan du installere Office 365 kostnadsfritt fra It’s Learning (gjelder kun Word,
Excel, PowerPoint, Outlook). Installasjon er mulig ved skolestart.
•

Informasjon om andre fagrelaterte programmer kommer ved skolestart.

Det tas forbehold om endringer.

