
 

UNIDAD DE RESIDENTES INTERNACIONALES 
 
 

ONLINE CURSUS SPAANS VOOR BUITENLANDERS 
 

 
 
VEREISTE CONFIGURATIE 
 
Om uw ervaring met het leren van talen zo goed mogelijk te laten verlopen moet u controleren of uw pc aan 
de systeemvereisten van Rosetta Stone® voldoet. 
 
Hardware (alle volgende): 
 Voor Windows: Compatibele processor x86 met een snelheid van 2,33 GHz of hoger of Intel® Atom™ 

processor met een snelheid van 1,6 GHz of hoger voor netbooks 
 Voor Mac: Processor Intel Core™ Duo met een snelheid van 1,33 GHz of hoger 
 1 GB RAM of meer 
 3 GB vrij geheugen op de harde schijf 
 Grafische resolutie: 1024 x 768 
 Geluidskaart en luidspreker. 
 USB-headset met microfoon, of single-pin-headset met microfoon 
 
 
Mobiele toestellen 
 iOS 11 of hoger 
 Android 6 of hoger 
 
 
Besturingssysteem (een van de volgende) 
 Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 10 of hoger 
 Mac (Intel processor vereist): Maverick of hoger (OS X 10.9 of hoger) 
 
 
Browsers: 
 Google Chrome, Microsoft Edge, en Mozilla Firefox: huidige versie en twee eerdere 

versies 
 Apple Safari: huidige versie 
 Internet Explorer 11 
Opmerking: JavaScript moet ingeschakeld zijn in uw browser. 
 
 
Flash Speler 
 Laatste versie van Adobe Flash Player 
Opmerking: Om Flash te installeren moet u de rechten van systeembeheerder hebben. 
 
 
Netwerk/internetverbinding 
 Snelle internetverbinding (ten minste 768 Kbps).  
 Latentie: <300 ms.  
Opmerking: Zowel de bandbreedte als de latentie kunnen worden gemeten in 
http://launch.rosettastone.com/speedtest    
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E-mailadres voor mededelingen 
Wij raden aan om de volgende e-mailadressen aan uw adressenlijst toe te voegen om te voorkomen dat uw 
computer en/of mobiele toestel deze als spam beschouwt:  
 noreply@rosettastone.com 
 cau.avanzo@avanzo.com 
 tutor.diputacionalicante@avanzo.com  
U moet ook toestaan dat e-mails worden ontvangen van de volgende adressen: 

 @rosettastone.com 
 @*.rosettastone.com 
 @avanzo.com 
 @*.avanzo.com 

 
 
LET OP: Uw computer communiceert met de hieronder vermelde domeinen. Rosetta Stone voegt mettertijd 
diensten toe naarmate de mogelijkheden van het Rosetta Stone Catalyst 2®-product worden uitgebreid. 
 
 *.rosettastone.com 
 *.rosettastoneenterprise.com 
 *.rosettastoneclassroom.com 
 *.rosettastone.cn 
 *.google-analytics.com 
 *.google.com 
 *.googleapis.com 
 *.amplitude.com 
 *.tokbox.com 
 *.opentok.com 
 *.leftover.com 
 


