For at kunne følge undervisningen på HTX Næstved, er det en forudsætning at du har en bærbar
computer, som kan medbringes til brug i den daglige undervisning. Det er dog også en mulighed at
låne en PC af EUC Sjælland under studietiden.
Mange af programmerne der anvendes i undervisningen kan bruges uafhængigt af om du har en PC
eller Mac, men vi bruger også en del programmer, som KUN kan køre på Windows-platformen. Hvis
du har en Mac, er det derfor vigtigt at din computer kan køre Windows.
Hvis du skal ud og investere i en ny computer, anbefaler vi derfor en windows-baseret PC med
følgende specifikationer:
•
•
•
•
•

Windows 10 64-bit eller Windows 11 OS installeret.
Intel Core i5 processor eller tilsvarende AMD (1.8 GHz eller hurtigere). Dual-core eller bedre
anbefales.
Vi anbefaler 8 GB RAM eller mere.
Minimum 128 GB Harddisk/SSD. Vi anbefaler 256 GB eller mere.
Minimum grafikkort som supporterer skærmopløsning i HD-opløsning (1920x1080).
Derudover er det vigtigt at der er 3D acceleration i grafikkortet.

Hvis du anskaffer dig en Mac, skal du være opmærksom på, at der skal være plads nok på computeren
til at lave en Windows-partition. Derfor bør der være minimum 256 GB harddisk/SSD og gerne mere,
da to partitioner på en computer fylder meget. Alle øvrige specifikationer er de samme som for en
Windows PC. Du skal også være opmærksom på, at vi på skolen kun i meget begrænset omfang kan
hjælpe med Mac. Du skal ligeledes være indstillet på at anskaffe dig en adapter, så din Mac kan
tilslutte fx projektoren i undervisningslokalerne i forbindelse med elevpræsentationer.
Du kan IKKE bruge Chromebooks, tablets og telefoner som din skolecomputer. Chromebooks
understøtter ikke officielt, at der kan installeres Windows på computeren. Ligeledes kan du ikke bruge
din telefon eller tablet som undervisningscomputer – igen primært fordi det ikke er muligt at køre
Windows på enheden, men også fordi skærmen på disse enheder i nogle sammenhænge er for lille at
arbejde på.

