
 

 
Tekniske krav og anbefalinger 

Alle undervisningsprodukter 

 
Anbefalede enheder 
 
Computere: 
 

- PC, Windows 7 eller derover. 
- Mac, Apple OS X. 

 
Tablets: 
 

- iPad 3 eller derover, iPad Mini og iPad Pro (Bemærk: Begynderdansk 13+ og 
Begynderdansk 6-12 er undtaget, da Flash ikke længere understøttes fuldt af iOS) 

 
Andet: 
 

- iPhones kan anvendes i samme omfang som iPads, men vi anbefaler ikke brug heraf pga. den 
lille skærmstørrelse. 

 
Vi anbefaler ikke: 
 

- Android, Windows og Kindle mobile enheder. Vi kan ikke garantere fuld funktionalitet på 
disse enheder, men du kan prøve vores gratis demoer hvis du vil se om din 
Android/Windows/Kindle mobile enhed understøtter vores produkter.  

 
Desuden anbefaler vi som minimum en skærmstørrelse på 7,9” (20x13,4 cm). 
 
 
Browsere & Software 
 
Skoledansk, Basisdansk 13+ og Begynderdansk 6-12 kræver kun en opdateret version af Chrome, 
Firefox eller Safari. Begynderdansk 13+ forudsætter brug af Chrome.  
 
Vi kan ikke garantere fuld funktionalitet på Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera eller nogen anden 
browser (mobil eller desktop) der ikke er nævnt her. 
 
 
Mikrofon, Kamera og Tastatur 
 
Alle vores produkter forudsætter brug af mikrofon og kamera til afleveringsopgaver og/eller 
stemmesynkronisering.  De fleste mikrofoner er tilstrækkelige, men hvis man anvender en indbygget 
mikrofon (fx i en bærbar PC) skal man sørge for at der er stille i lokalet hvori man udfører 
indtaleøvelserne. 
 
Endvidere anbefaler vi at du/I anvender et tastatur med dansk layout der har de indbyggede Ææ, Øø og 
Åå knapper. Hvis ikke et tastatur med dansk layout kan fremskaffes er der følgende muligheder: 
 

1. Hvis en mobil enhed (mobiltelefoner, tablets) anvendes kan man skifte tastaturet til dansk. Det 
danske tastatur skal mulighed downloades og installeres før dette er en mulighed. 

2. På PC/Mac kan et skærmkeyboard anvendes (hvor man trykker på æ, ø eller å med musen). 
3. På PC/Mac kan tastatur-knapperne omskrives, således at et tegn man sjældent bruger fx skriver 

æ i stedet for &. 
4. I stedet for æ, ø og å godtager vi også brugen af ae, oe og aa som erstatninger. Vi anbefaler dog 

ikke denne tilgang da en væsentlig læringsværdi går tabt heri. 
 


