Produkt: Smartkalk
Vilkår for Tredjepartsydelser
System

Software

Beskrivelse

Vilkår

Smartkalk

Bluebeam

Til brug for administrative formål

www.BlueBeam.com

Tekniske krav /system krav
Kravene til Hardware til Smartkalk og Bluebeam

Hardware
Nedenstående krav gælder for både stationære Windowscomputere og -tablets.

Minimumskrav
Visning
1024 x 768
Der kræves en skærmdriver, der understøtter OpenGL®3.0 eller nyere, for at vise 360°-billeder.
Der kræves en skærmdriver, der understøtter OpenGL® 3.2 (eller nyere) eller OpenGL® ES 3.0
(eller nyere).
Processor
Stationære og bærbare computere: 1 GHz-processor eller tilsvarende (anbefalet, se nedenfor)
Tablets: Intel® i3-processor eller tilsvarende
På nuværende tidspunkt understøtter Revu ikke ARM-processorer som dem, der findes i Surface
Pro X. Microsoft har flere oplysninger i denne FAQ.
RAM
4 GB (32-bit Windows)
8 GB (64-bit Windows)
Harddisk
Der kan kræves mindst 5 GB ledig plads.

Sådan bruger du Revu til typiske administrative dokumenter
Når du bruger Revu til almindelige, administrative formål, kan der anvendes en computer i mellemklassen, der opfylder ovenstående krav.
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Sådan bruger du Revu til store sæt tekniske dokumenter
Når der arbejdes med store sæt tegninger (f.eks. tilbudssæt til byggeprojekter), hvor PDF -filer kan
indeholde flere hundrede tegninger i stort format, anbefales det, at arbejdsstationerne har tilstrækkelig hukommelse og processorkapacitet. En anbefalet hardwarekonfiguration ville være 64-bit
Windows med en Intel i5 Dual Core eller en bedre processor samt mindst 8 GB RAM. Revu kan
køre på systemer med lavere specifikationer, men en arbejdsstation med disse specifika tioner giver
en optimal ydeevne.

Sådan anvendes Revu til OCR
OCR er inkluderet i 64-bit versionen af Revu eXtreme. OCR fungerer ikke i 32-bit Revu.

Vedr. Bluebeam
Operativsystemer
•
•

Windows® 10 (32-bit og 64-bit)
Windows 8.1 (32-bit og 64-bit)

Eftersom Windows 10 i S-tilstand kun tillader installation af apps fra Microsoft Store, er Revu ikke
kompatibel med Windows 10 i S-tilstand.
Microsoft standsede support til Windows 7 den 14. januar 2020. Af denne grund er det ikke muligt
for os at understøtte Revu-software, der kører på Windows-versioner, der ikke længere understøttes. Du kan finde flere oplysninger i vores Oversigt over tekniske tjenester.
.NET Framework
Som en del af installationen bliver Microsoft® .NET Framework 4.7.1 installeret, hvis .NET 4.7.1
eller nyere ikke allerede findes på arbejdsstationen.
Enheder, der kører Windows 10, skal have Jubilæumsopdateringen til Windows 10 eller nyere installeret for at installere .NET Framework 4.7.1. For yderligere oplysninger henvises til Microsofts
hjemmeside.

Persondata
Leverandørens behandling af personoplysninger i relation til dette produkt er omfattet af Leverandørens
databehandleraftale.
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Versionsstyring

Version
September 2021

Person responsible
lonne@eg.dk

Description of change
Document created v.1
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