Computerkrav:
En bærebar computer (ikke tablet) som enten anvender WINODOWS 10 eller MAC OS
10.11 (El Capitan - eller nyere)
BEMÆRK: Chromebooks eller computere anvendende *NIX-distroer supporteres ikke på
EAMV - hverken i forbindelse med den i undervisningen anvendte software eller i
forbindelse med skolens netværk m.v..
Yderligere computerkrav:
Windows
• Intel® Core 2- eller AMD Athlon® 64-processor, 2 GHz eller hurtigere
• Microsoft Windows 7 med Service Pack 1, Windows 8.1 eller Windows 10 (version
1607 eller nyere)
• 19.0- 19.0.1-udgivelserne af Photoshop CC understøtter Windows 10 1511 og
nyere versioner, men ikke version 1507 og ældre.
• Photoshop-udgivelse 19.1 (og nyere) understøtter Windows 10 1607 og nyere,
men ikke version 1511 og ældre.
• 2 GB eller mere RAM (8 GB anbefales; jo mere RAM, jo bedre)
• 2.6 GB eller mere ledig plads på harddisken til 32-bit installation, 3.1 GB eller mere
ledig plads på harddisken til 64-bit installation, ekstra ledig plads kræves under
installation (kan ikke installeres på et drev, som bruger et filsystem, der skelner
mellem store og små bogstaver)
• 1024 × 768-skærm (1280 × 800 anbefales) med 16-bit farver og 512 MB eller
mere dedikerede VRAM, 2 GB anbefales*
Der kræves et system, som understøtter OpenGL 2.0
Der kræves internetforbindelse og registrering for påkrævet programaktivering,
validering af abonnementer og adgang til onlinetjenester.**
Bemærk:
Funktionen Quick Share, som findes i Photoshop CC fra oktober 2017, kræver Windows
10 Spring Creators version 1703 eller nyere.
macOS
• Multicore Intel-processor med 64-bit-understøttelse
• macOS-version 10.13 (High Sierra), macOS-version 10.12 (Sierra) eller Mac OS Xversion 10.11 (El Capitan)
• 2 GB eller mere RAM (8 GB anbefales; jo mere RAM, jo bedre)
• 4 GB eller mere tilgængelig harddiskplads til installation, kræver yderligere ledig
plads under installation (kan ikke installeres på et drev, som bruger et filsystem,
der skelner mellem store og små bogstaver)
• 1024 × 768-skærm (1280 × 800 anbefales) med 16-bit farver og 512 MB eller
mere dedikerede VRAM, 2 GB anbefales*
• Der kræves et system, som understøtter OpenGL 2.0
• Der kræves internetforbindelse og registrering for påkrævet programaktivering,
validering af abonnement og adgang til onlinetjenester.**
* 3D-funktionerne er deaktiveret på 32-bit platforme og på computere med mindre end
512 MB VRAM.
Oliemalingsfilter og videofunktioner understøttes ikke på 32-bit-versionen af Windowssystemerne.

**VIGTIGT: Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at
kunne aktivere og bruge Adobe CC-pakken.
Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er fyldt 13 år, og kræver samtykke til
yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige
oplysninger (se http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html).
Programmer og tjenester er måske ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan
uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller
abonnementsafgifter.
Yderligere hardware-krav:
Uddannelsen forventer, at den enkeltes computer er til alle tider fuldt opdateret og
funktionsdygtig under uddannelsen; det forventes at opdateringer, installationer m.m.
foretages udenfor undervisningstiden (med mindre andet angives), og at det er i øvrig
den enkelte studerendes eget ansvar, at dennes computer er operationel til enhver tid
under uddannelsen.
Ydermere forventes det, at enkelte studerende har fået anskaffet en mus, og at denne er
tilsluttet computeren under undervisningen.
Software-krav:
ALLE programmer fra Adobe CC-pakken, der skal installeres og anvendes i forbindelse
med undervisningen, skal være i disses engelske versioner, med mindre andet er angivet.
Der vil blive udmeldt for den enkelte underviser hvilke programmer, der forventes at
blive installeret, til videre brug i forbindelse med undervisningen.
Webhotel:
Det forventes, at den enkelte studerende selv anskaffer sig et webhotel (med et
dertilhørende passende domænenavn); enten et "Basic Suite" eller "Standard Suite" hos
unoeuro (https://www.unoeuro.com/products/#specs) er tilstækkeligt.
Webhotel samt dets dertilhørende domænenavn skal være bestilt, betalt, oprettet og
ibrugtaget inden d. 27/8-2018.

