Product Documentatie (08-04-2019)
Systeemeisen : pCon.planner 8.1

Voorgestelde systeemeisen
Processor:

Quad Core – processor (class 3 GHz)

Systeem geheugen

8 GB

Besturing systeem:

Windows 10 (64-bit)

Beschikbare schijfruimte:

1 GB

Grafische kaart:

AMD, NVIDIA, 1 GB, Hardware OpenGL 4.5

Scherm resolutie:

1920 x 1080 pixels

Microsoft Internet Explorer 11
Muis met scrolwiel

Minimale systeemeisen
Processor:

Dual Core – processor (class 2 GHz)

Systeem geheugen:

4 GB

Besturing systeem:

Windows 7 SP1 (64-bit)1

Beschikbare schijfruimte:

300 MB

Grafische kaart:

AMD, NVIDIA, 512 MB, Hardware OpenGL 3.0

Scherm resolutie:

1280 x 1024 pixels

Microsoft Internet Explorer 9
Muis met scrolwiel

Ondersteunende Besturing Systemen
MS Windows 10 (64 bit)
MS Windows 8.1 (64 bit)
MS Windows 7 (64 bit)
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1Houd

er rekening mee dat de ondersteuning van Microsoft voor Windows Vista eindigt op 14 januari 2020. U kunt meer
informatie vinden https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

Belangrijk
pCon.planner 8.1 heeft een (up-to-date) grafische kaart nodig, niet ouder dan drie jaar. Door de betere driver ondersteuning zijn producten van fabrikanten NVIDIA en AMD aanbevolen. Verder dient u er zeker van te zijn dat u de recentste drivers heeft geïnstalleerd.
Het gebruik van een geïntegreerde on-board, of in de (GPU) ingebouwde, grafische kaart is niet aanbevolen om te werken met
pCon.planner. Sinds versie 6.4 is er een compabiliteitsmodus waarin niet geschikte hardware uitgeschakeld kan worden (Windows Start
Menu → Voorkeuren) om zulke hardware systemen tot een minimum te ondersteunen.
In de compatibiliteitsmodus zijn de aanzichten Concept en Realistisch niet beschikbaar.
Door minder vermogen van deze oplossingen moet er rekening worden gehouden met een prestatieverlies in de compatibiliteitsmodus.
Houdt u er rekening mee dat de volgende functies niet beschikbaar zijn in de compatibiliteitsmodus: weergave modus Concept en Realistisch, realtime antialiasing, virtuele hemel in het werkgebied en de collage export format (EPX).
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