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VEILEDNING FOR ANSKAFFELSE AV BÆRBAR PC 
 

Denne veiledningen gjelder studenter som skal anskaffe bærbar PC for bruk under studier ved 

Trøndelag høyere yrkesfagskole. Hvis du allerede har bærbar PC, kan du finne ut her om denne 

maskinen møter minstekravet for studiet. Har du Mac fra før, må du selv sørge for å ha Windows 

installert. Dette er mulig via verktøyet Bootcamp som ligger på din Mac. Dersom du har problemer, 

kan du kontakte fylkets IKT-avdeling; IKT-hjelp@trondelagfylke.no 

Du vil i tiden før skolestart få tilsendt en SMS fra Trøndelag fylkeskommune med brukernavn og 

aktiveringskode. I samme SMS er det en lenke som du må gå inn på, for å aktivere brukerkontoen.  

DETTE GJELDER FOR ALLE STUDIER: 

Det du trenger av programmer under studiet får du av THYF, deriblant MS Office 2016 til PC eller 

Mac.  

PC-en bør:  

• ikke være eldre enn 3 år 

• det anbefales at du kjører Windows 10  

• ha rettigheter til å installere programmer (lokal administrator)  

• ha Antivirus og Microsoft oppdateringer (patcher)  

Vi anbefaler følgende maskinvare:  

• Intel 7. eller 8. generasjon prosessor (i3, i5, i7)  

• minimum 8GB DDR4 minne  

• harddisk bør være av typen SSD, ikke ha mindre enn 256 GB lagring 

NB! 

Vi anbefaler ikke Chromebook, da Chromebook bruker operativsystemet Chrome OS og blir å regne 

som et stort nettbrett som benytter ulike apper fra Play butikk/Googleplay. Et alternativ for hjelp kan 

være å laste ned Parallels for Chrome OS https://www.parallels.com/eu/products/desktop/chrome/ 

 

SPESIELLE KRAV TIL KART- OG OPPMÅLINGSSTUDIET, AVD. GAULDAL: 
Minimumskrav: 

Prosessor: I3-7100U  

Harddisk: 128 SSD 

Minne: 4GB 

Grafikkort: Intel HD graphics 620 

Operativsystem: Windows 10 Home 

Anbefalte krav: 

Prosessor: I5-6500 eller tilsvarende 

Harddisk: 128-256 SSD 

Minne: 8-12GB 

Grafikkort: Ingen spesielle krav, men bedre enn minimumskravet. Gjerne dedikert skjermkort med 
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noen GB-minne. 

Operativsystem: Windows 10 (alle versjoner er OK). 

NB! MAC OS/Linux: Vi anbefaler at studenter ikke benytter MAC eller Linux fordi vi benytter 

programvare som ikke er optimalisert for denne type operativsystem.  

 

SPESIFIKKE MINIMUMSKRAV AVD. STJØRDAL: 
 
RAM   Anbefalt  min 8 Gb 
CPU   Anbefalt  Intel i5 (Intel i7 anbefales) eller tilsvarende hos AMD. 
Lagring   Anbefalt min. 250GB SSD 
 
 
Operativsystem Windows 10 
 
Skjerm   Anbefalt  15”, min 1366x768 oppløsning 
 
Trådløst nettverkskort Anbefalt 802.11 g/n/ac/ax (ac eller nyere anbefales) 

 
Vi anbefaler en egen PC som ikke brukes til noe annet enn for studiene. 
 
Du MÅ ha lokale administrator-rettigheter på PC. Mac er ikke godkjent. 
 

Dokumentet er oppdatert 31.3.2022/EK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


