Systeemeisen en aanbevelingen
Om het programma te kunnen gebruiken hebt u een Windows- en Officeversie van Windows XP,
Vista of 7 nodig.
Verder moet de computer beschikken over minimaal 2 vrije USB-poorten (3, wanneer u gebruikmaakt van een USB-hoofdtelefoon) en een internetaansluiting.
Om een afname te kunnen normeren, hebt u zogenoemde ‘eenheden’ nodig. Deze eenheden zijn
er in twee categorieën:
• één voor de normering van de eerste afname van een cliënt (‘reguliere afname-eenheden’), en
• één voor de normering van een vervolgafname van een cliënt (‘vervolgafname-eenheden’).
	Bij het 3DM-pakket (de ‘basisset’) hebt u op de USB-stick van beide categorieën* 5 eenheden
ontvangen. Zijn deze op, dan kunt u extra eenheden bijbestellen (zie hiervoor, en voor het bestellen van vervolgafname-eenheden, de 3DM-pagina op www.boomtestuitgevers.nl). Het is
mede in verband met de bijbestellingsprocedure aan te bevelen het 3DM-programma te installeren op een computer waarop u kunt e-mailen.
Om ervoor te zorgen dat 3DM optimaal werkt op uw computer en de tijdmetingen zo precies mogelijk zijn, volgt hier een lijst van aanbevelingen:
•	Zorg ervoor dat uw computer in goede conditie blijft, zowel op hardware- als op softwareniveau:
–	Houd uw computer up-to-date, onder andere met behulp van Microsoft Update;
–	Ruim uw computer regelmatig op of laat een professional dat doen; hierbij valt onder andere
te denken aan schijfopruiming en defragmentatie;
•	Stel Microsoft Update zodanig in dat u wel bericht krijgt van updates, maar dat deze niet automatisch gedownload of geïnstalleerd worden;
•	Stel updates van Microsoft en van andere software, zoals de virusscanner, zodanig in (indien
mogelijk) dat alleen gecontroleerd/geüpdate wordt buiten tijden waarop 3DM gebruikt wordt;
•	Stel automatische scans van de virusscanner zodanig in dat deze alleen uitgevoerd worden buiten tijden waarop 3DM gebruikt wordt;
•	Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk processen draaien die het gebruik van 3DM negatief kunnen beïnvloeden: gebruik 3DM niet of zo weinig mogelijk gelijktijdig met andere programma’s;
• Schakel de internetverbinding uit tijdens gebruik van 3DM;
•	Als uw computer er lang over doet om op te starten of als andere programma’s niet of langzaam
werken, dan kan dit betekenen dat er problemen zijn met uw computer. Dit kan nadelige effecten hebben op de werking van 3DM.
Onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van de (minimale) systeemeisen.
Besturingssysteem:

Windows XP, Vista of 7

Processor:

Pentium III / AMD Athlon 700 MHz

Intern geheugen:

512 Mb

Vrije schijfruimte:

> 500 Mb

Overig hardware:

2 of 3* vrije USB-poorten; internetaansluiting**

Overig software:

Office XP, Vista of 7; Acrobat Reader

* Afhankelijk van het soort aansluiting van uw hoofdtelefoon.
** I.v.m. e-mailverkeer én de installatie van versie 2 van de responsbox.

