Informatie laptop Niveau 2 + Niveau 4 opleiding PVO en RES
Leerjaar 1 - 2018- 2019

Windows laptop

Nimeto stelt een laptop als leermiddel verplicht bij het volgen van de lessen en voor het
leren van digitale vaardigheden. In verband met de gebruikte applicaties en software
adviseert Nimeto voor alle niveau 2 en de niveau 4 opleidingen PVO en RES een
Windows laptop. Deze laptop moet je zelf aanschaffen.
Mocht je al over een laptop beschikken, dan moet deze voldoen aan de volgende
minimale systeemeisen:
OS
(Besturingssysteem)
Processor
Geheugen
Harde schijf
Grafische kaart

Windows 10 SP 1 of hoger (64 bit geïnstalleerd)
Intel Core i5 2,5 GHz of vergelijkbaar,
64 bit ondersteuning vereist
4 GB
250 GB
Virusscanner en Firewall
Geen Intel Graphics HD kaart ivm CAD programma’s

Software

Voor de lessen heb je minimaal de volgende software pakketten nodig:
Applicatie
Adobe Creative Cloud*
Microsoft Office 365 Cloud
Printer software
Studiemeter Nederlands
Rekenblokken
NU rekenen**

*
**

Hoe bestellen
www.surfspot.nl
via school
via school
via basispakket school
via basispakket school
via de boekhandel

kosten
ca. € 140,00 per jaar
Gratis
Gratis
€ 23,00 per jaar
€ 40,00 per jaar
€ 41,50 1e jaar

Geldt voor de opleidingen RES en Sign
Geldt voor de opleidingen PVO, RES

Vanaf 1 augustus kun je bij Surfspot een account aanmaken om de software tegen
gereduceerde prijs te bestellen. De instructie hiervoor krijg je via je Nimeto e-mailadres.
In overleg met de docent kan eventueel het programma “Sketch Up” of
“Vectorworks/Cinema 4D” nodig zijn. De installatie hiervan wordt in de klas gedaan.
Hieraan zijn géén verdere kosten verbonden. Samen met de docent start je ook
Studiemeter Nederlands en Rekenblokken op.
Let op:
Het gratis gebruik van de software is beperkt tot de duur dat je bij Nimeto als student
staat ingeschreven!
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