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Ondersteunde platformen 
De Kassatrainer kan gevolg worden op de volgende platformen: 
 
- Desktop (geïnstalleerde applicatie) 

- Windows 
- Mac 

- Web (webGL applicatie in browser) 
- Windows (Edge, Chrome of Firefox browser) 
- Mac (Safari, Chrome or Firefox browser) 

- Mobile (native App) 
- Android (tablet) 
- iOS (iPad) 

 

Systeemeisen 
Systemeisen per platform: 
 
Desktop 
- Operating system: 

- Windows XP SP2+ of later 
- Mac OS X 10.8 of later 

- Grafische kaart: DX9 (shader model 3.0) capabilities of DX11 met feature level 9.3 
capabilities. 

- CPU: SSE2 instruction set support (1) 
- Aanbevolen afmeting beeldscherm: minimaal 1024x768 
- Installatie / administrator rechten  
- Mogelijkheid voor het afspelen van audio (hoofdtelefoon wordt aanbevolen)  
 
Web 
- Operating system: 

- Windows XP SP2+ of later, 64bit 
- Mac OS X 10.8 of later, 64bit 

- Grafische kaart: DX9 (shader model 3.0) capabilities of DX11 met feature level 9.3 
capabilities. 

- CPU: SSE2 instruction set support (1) 
- Ondersteunde browsers, alleen 64 bit versies(2): 

- Mozilla Firefox 42 of later 
- Google Chrome 46 of later 
- Apple Safari 9 of later 
- Microsoft Edge 13 of later 

- JavaScript enabled in browser 
- Aanbevolen afmeting beeldscherm: minimaal 1024x768 
- Mogelijkheid voor het afspelen van audio (hoofdtelefoon wordt aanbevolen)  
 
Mobile 
- iOS app (3) 

- iPad2 of later 
- iOS6 of later 

- Android app (3) (4) 

- Android OS 4.2 (Jelly Bean) of later 
- ARMv7 (Cortex) CPU with NEON support of Atom CPU 
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- OpenGL ES 2.0 of later 
- Aanbevolen schermafmeting minimaal 10 inch  
- Correcte werking gegarandeerd op (4): 

▪ Samsung Galaxy Tab 2 of later 
▪ Asus Transformer T201 of later  

 
(1) Performance is afhankelijk van beschikbaar geheugen, processor type en andere applicaties die in de 

achtergrond draaien.. 
(2) Internet Explorer wordt niet ondersteunt omdat deze browser geen ondersteuning heeft voor audio via 

WebGL. 
(3) De Android en iOS Apps worden geïnstalleerd vanuit respectievelijk de Google Play Store en de Apple App 

Store. 
(4) De Android app is getest op de deze tablets. Dit betekent niet dat de Kassatrainer niet werkt op andere 

tablets, maar deze zijn niet getest en correcte werking kan niet worden gegarandeerd.. 

 

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