
  

 

  
  

  

ANT systeemvereisten  
  
Het ANT-programma dient altijd lokaal te worden geïnstalleerd, d.w.z. op laptop/pc waarmee u de 

ANT taken wilt afnemen, ook als het systeem in een netwerk is opgenomen en u gebruik maakt van 

een multi-user (server) licentie.  

  

Systeemvereisten voor laptop/pc waarop u de ANT wilt gebruiken  

De huidige versies van systemen (anno 2022) zijn meer dan toegerust om met de ANT te kunnen 

werken. Om toch een houvast te geven volgt een opsomming van de minimale eisen. 

 

Besturingssysteem:   Windows 10 of 11 (eerdere versie kunnen ook, maar geen 

Vista)  

Intern geheugen:   Minimaal 250 Mb  

Monitor:   

Standaard symmetrische muis 

USB-poort  

1024 x 768 of hoger 
Liefst twee, één voor de tester, één voor de cliënt.  
Minimaal twee (voor stick + muis), liefst drie of één usb 

poort voor aansluiting aan een usb hub (met bv drie 

poorten).  

Optioneel:     Microfoon (te gebruiken bij de hoofdrekentaken). Het 

meest eenvoudige type volstaat. 

  

Systeemvereisten voor een multi-user (server) licentie  

Lokaal systeem:   Zie boven  

Server:   Besturingssysteem Windows2000, Windows2003 en opvolgers. Voor meest 

recente informatie wordt verwezen naar de website van Wibu-Systems 

(https://www.wibu.com/nl/support.html)  

USB-poort server:   vrije poort voor aansluiting van de CM-stick 

  

Let op! Ook in geval van een multi-user (server) licentie dient het ANT-programma lokaal te worden 

geïnstalleerd, en dus niet op de server, aangezien in dat geval de kwaliteit van ‘real time operations’ 

(reactietijdmetingen) niet kan worden gegarandeerd.  

  

Een ‘terminal netwerk’ of ‘thin client’ voldoet dus niet, ook omdat de ANT gebruikmaakt van 

geluidssignalen en bij sommige taken ook een microfoon (voice key) wordt gebruikt.  

  

CM-drivers  

De CodeMeter driver kunt u downloaden van de website van Wibu-systems BV. 

(https://www.wibu.com/nl/support/user/user-software.html). Ga naar SUPPORT & DOWNLOADS. 

Geef aan dat u end user bent en kies Codemeter User Runtime for Windows - version 7.51 | 2022-09-

02. NB: Wibu-systems update deze driver regelmatig. Het wordt aanbevolen om uw driver eenmaal 

per jaar te vervangen door de meest recente versie.  

 

 

 

Meer informatie? Mail uw vraag naar klantenservice@boomtestonderwijs.nl of bel met Klantenservice: 

(020) 524 45 14 
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