Minimum PC-vereisten voor aangepaste vergrotings- of spraaksoftware
Voor ZoomText / Supernova met vergrotingsfunctie:
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5, i7 of i9 of hoger * of AMD equivalent
8 GB geheugen minimum, 16 GB aanbevolen
SSD schijf met minimaal 3 GB vrije schijfruimte
Aparte grafische chip (Nvidia)
Minimaal Windows 10 (ZoomText werkt ook met Windows 11)
Ingebouwde kaartlezer, indien u een draagbaar daisy toestel wenst te gebruiken.

Voor JAWS:
•
•
•
•
•
•

Intel Core i3 of hoger * of AMD equivalent
Minimaal 8 GB geheugen
SSD schijf met minimaal 3GB vrije schijfruimte
een toetsenbord met numeriek gedeelte en een makkelijk toegankelijke insert-toets
Windows 10 of 11
Ingebouwde kaartlezer, indien u een draagbaar daisy toestel wenst te gebruiken.

*Er dient te worden opgemerkt dat niet alle processoren gelijk kunnen worden beoordeeld aan de
hand van het i3, i5, i7 of i9 label.
Naargelang het type kunnen sommige types minder lang hogere prestaties leveren, deze worden
gekenmerkt door toevoegingen op het einde van de typenummers.
Types die “Low power”,” ultra low power” en “extreme low power” zijn kunnen beter vermeden
worden, deze modellen worden geleverd in laptops die uitsluitend gericht zijn op lange accuduur en
laag stroomverbruik en lichtgewicht maar ook lagere prestaties.
Desktop systemen kennen deze beperkingen veel minder, gezien het ontbreken van een batterij en
de betere koelmogelijkheden.
Daarom adviseren wij waar mogelijk steeds desktop systemen indien mogelijk.
Meer technische informatie kan u hier terugvinden op de website van Intel:
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
Voor AMD processoren is evenwel ondersteuning vanaf de derde generatie, contacteer onze technische dienst voor meer
informatie.
Voor Fusion gelden de hoogste waarden van bovenstaande systeemeisen, gezien dit een
combinatie betreft van zowel JAWS als ZoomText in één pakket.
Wij begrijpen dat deze technische specificaties niet altijd triviaal zijn bij het vinden van een nieuwe
computer, indien u vragen heeft rond de aankoop betreffende een bepaald type toestel kunt u
steeds rekenen op onze technische dienst.
Samen met u kunnen wij dit evalueren voordat u een aankoop doet.

