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Systeemeisen 
Werkstation 
De pc waarop wordt gewerkt met Virtual Skillslab moet voldoen aan de volgende systeemeisen: 
- Adobe Flash player 11.2 of later 
- Breedband internet verbinding, bij voorkeur 4Mbit/sec beschikbaar per gelijktijdige 

gebruiker 
- Ondersteuning Java script (instelling in internet browser) 
- Pop-up blokkering browser moet uitgeschakeld zijn 
- Beeldschermresolutie minimaal 1024x768 
- Mogelijkheid voor het afspelen van audio (geluidsboxen / koptelefoon) 
- Bij Internet Explorer 10 moet mogelijk de compatibiliteitsmodus worden aangeklikt 
- Browser: alleen Internet Explorer wordt ondersteund 
- Zorg dat de zoominstelling van de browser op 100% staat 
- Unity3D browser plug-in (wordt automatisch gedownload) 
- De meeste 3D grafische kaarten werken, test voor de zekerheid de combinatie met de 

Unity3D player 
 
Proxy/Firewalls 
Om goed te kunnen functioneren op een schoolnetwerk moet al het http-verkeer tussen de 
werkstations en de server waarop Virtual Skillslab draait ongehinderd doorgang krijgen bij 
proxy servers en firewalls. 
- Goed te keuren website i.v.m. pop-up blokkering: http://skillslab.e-learner.nl 
- Proxy firewall i.v.m. http-verkeer: 94.126.71.221 
- Open poort: TCP Poort 80 (http) 
- Voor eventuele distributie Unity 3D browser plug-in (Warehousetrainer): 

http://unity3d.com/webplayer 
 
Windows 
- Minimaal 2.33GHz x86-compatible processor, of Intel® Atom™ 1.6GHz processor voor 

netbooks 
- Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 

bit), 
- Windows 7 (32 bit en 64 bit), Windows 8 (32 bit en 64 bit), or Windows Server 2012 (64 

bit) 
- Internet Explorer 7.0 of later 
- 512MB RAM (1GB RAM aanbevolen voor netbooks); 128MB grafisch geheugen  
 
Mac 
- Minimaal Intel Core™ Duo 1.83GHz processor 
- Mac OS X v10.6, v10.7, or v10.8 
- Minimaal Safari 5.0, Mozilla Firefox 17 of Opera 11 
- 512MB RAM; 128MB grafisch geheugen 
 

Support 
- Veelgestelde vragen: http://www.virtualskillslab.nl/support 
- Helpdesk: support@virtualskillslab.nl / 024-2022276 
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