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LAB INFO

• Ondersteunde apparatuur

• Ondersteunde webbrowsers

• Nodige software

• Aanbevelingen voor apparatuur

• Opslagcapaciteit downloadbare ebooks
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ONDERSTEUNDE APPARATUUR
Besturingssysteem Voorbeelden Apparaten Ondersteund Aanbevolen Browser Details 

MOBIELE APPARATEN 

 iOS 

iPad 

iPhone  
Safari iOS 7+  

Android 

Google Nexus 

Samsung Galaxy  
Chrome Android 4+ 

 Windows RT  
Surface RT 

Windows Phone  
-- App voor eBooks niet beschikbaar 

          Fire OS Kindle Fire 

Fire Phone  
-- App voor eBooks niet beschikbaar 

COMPUTERS 

 Windows 
Desktops 

Laptops  
Chrome 

Firefox 

Windows 7+  

 Mac 

Desktops 

Laptops  
Safari OS X 10.6+  

 Chrome OS 

Chromebook 
 

-- App voor eBooks niet beschikbaar voor oude versies. De 

nieuwste Chromebook versie is wel compatibel 
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ONDERSTEUNDE WEBBROWSERS

Browser Ondersteund  

Chrome Beta+ 
  

Safari 4+ 
 

Firefox 3+ 
 

Internet Explorer 8+ 
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NODIGE SOFTWARE

Software Doel 

WERKSTATIONS 

Adobe Digital Editions Nodig om downloadbare eBooks te lezen 

Adobe Reader  Nodig voor interactieve SmartNotes en andere downloadbare PDFs 

Flash 9+ Enkel nodig wanneer u een browser gebruikt die HTML5 video niet ondersteunt 

MOBIELE APPARATEN 

Adobe Digital Editions App Nodig om downloadbare eBooks te lezen 

Adobe Reader  Nodig voor interactieve SmartNotes en andere downloadbare PDFs 

Ondersteunde browser Enkel wanneer er standaard nog geen ondersteunde browser geïnstalleerd staat op het mobiele 

apparaat 
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AANBEVELINGEN VOOR APPARATUUR

• We raden aan dat elke student die LAB gebruikt zowel binnen als buiten de les toegang heeft tot een apparaat.

• We raden aan om tablets te gebruiken omwille van hun:

o Draagbaarheid

o Gebruiksgemak

▪ Mogelijkheid om makkelijk foto’s/video’s te nemen en te delen

▪ Beschikbaarheid van diverse, gratis of goedkope leerzame apps

• We raden aan om een minimum schermgrootte te hebben van 7 inch voor optimaal gebruiksgemak in de klas; 10 inch of 

groter is nog beter

• We raden aan om smartphones enkel te gebruiken als tweede apparaat door hun gelimiteerde schermgrootte

• We raden aan dat scholen een standaard apparaat kiezen dat wordt gebruikt door alle docenten en studenten:

o Het vergemakkelijkt het managen van een klaslokaal voor docenten

o Het vergemakkelijkt de technische ondersteuning voor de school

o Het is goed voor de infrastructuur van de klas en een goed gebruik van LAB

o Het elimineert variëteit in de beschikbaarheid van supplementaire apps

• Aangeraden apparaten

o iOS: Apple iPad 4de generatie of recenter

o Android: Google Nexus of Samsung Galaxy
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OPSLAGCAPACITEIT DOWNLOADBARE EBOOKS

Wanneer de boeken gedownload zijn in Adobe Digital Editions, hoeveel ruimte 

nemen ze dan in beslag?

DA boeken, Barbierstechnieken en onderdelen Salonmanager SAMEN +- 250 MB

Alleen onderdelen Salonmanager +- 60 MB

Salonability en Trends +- 50 MB


