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Benodigde hardware
opleiding

minimaal

aanbevolen

OS

Allround medewerker
IT systems and devices
Niveau 3
Expert
IT systems and devices
Niveau 4
Software developer
Niveau 4

i5 Processor
16 GB RAM geheugen
500 GB SSD
i5 Processor
16 GB RAM geheugen
500 GB SSD
i3 - 8 GB - 256 GB
SSD

i7 Processor
16 GB RAM geheugen
500 GB SSD
i7 Processor
16 GB RAM geheugen
1TB SSD
i5 Processor
16GB RAM geheugen
256 GB SSD

Windows 10





Windows 10
Windows 10 of
OSX 10.14

bijzonder

Eventueel
uitbreidbaar
naar 32GB
1440 * 900
pixels

Draadloos netwerk (WiFi 2,4 en/of 5 GHz) WiFi-kaartjes gebaseerd op Qualcom chips worden
niet ondersteund, het schoolnetwerk is het beste te benaderen met een Intel WiFichipset.
Scherm: minstens 15,6 inch (LED of TFT) met een minimale resolutie van 1440 * 900
Muis en oortjes zijn aan te bevelen

Aanschaf laptops
Voor de opleidingen op niveau 2 en 3 is een nieuwe laptop niet noodzakelijk. Deze mag ook ex-lease
of refurbished zijn. In ons onderwijsleerbedrijf bieden wij je onder andere refurbished laptops aan.
Voor meer informatie hierover kunt je mailen naar:
info@we-pair.nl
Of kom langs in onze winkel:
Da Vinci College Leerpark
Gebouw AZZURRO - ruimte 0.34
Romboutslaan 34
3312 KP Dordrecht
Als je nu al weet dat je door wilt gaan naar niveau 4, is het verstandiger om bij aanschaf de
laptopeisen van niveau 4 aan te houden. Je kunt er dan voor kiezen om het RAM-geheugen nog niet
aan te schaffen, als het maar wel uit te breiden is.
Onderhoud
Op de laptop dient altijd een antivirusprogramma actief te zijn. Dat mag een gratis programma zijn
zoals: Windows Defender Antivirus of Antivirus voor Apple.
Verzekering
In de regel is een verzekering aan te bevelen zodat je bij schade, diefstal of storing niet te lang zonder
vervanging zit. Ook raden wij aan een Kensington Slot aan te schaffen, zodat diefstal bemoeilijkt
wordt.
Software
Op de Da Vinci digitale werkplek (via actuele browser bereikbaar) zijn alle applicaties te vinden die
voor het volgen van jouw opleiding noodzakelijk zijn. Ook krijg je een Office365 account van school.
MS Office kun je gratis installeren vanuit je Office365 account.
Via www.slim.nl en www.surfspot.nl kun je software tegen een sterk gereduceerd tarief aanschaffen
via je schoolaccount. Voordat je start met je opleiding kun je alvast kijken wat daar te koop is.

