Aan de studenten van SintLucas

Datum: 30 juli 2019
Betreft: Aanschaf laptop en software
Beste student,
Komende jaren ga je studeren bij SintLucas. Om je opleiding bij SintLucas goed te kunnen doorlopen is een laptop
onmisbaar. Daarom adviseren wij een laptop (Windows of macOS) met minimaal de volgende specificaties:
Processor:
Geheugen:
SSD:
Videokaart:
Beeldscherm:
Wi-Fi:

Intel Core i5
8GB
256 GB
1 GB geheugen
12”
802.11 AC

Denk je te gaan kiezen voor de opleiding Game Art & Animatie? Dan adviseren we je geen MacBook aan te schaﬀen
omdat niet alle applicaties compatibel zijn met macOS. Overweeg je te gaan voor de opleiding
Podium- en Evenemententechniek? Dan is een MacBook alleen aan te raden mits je ook Boot Camp gebruikt.
Omdat je student van SintLucas bent, kun je gratis gebruikmaken van de OneDrive van Microsoft.
De OneDrive heeft een opslagcapaciteit van 1 Terabyte in de Cloud en is veiliger dan een losse harde schijf.

Aanschaf Laptop
Je bent vrij om een laptop aan te schaﬀen waar je wilt, echter willen we je er op wijzen dat een laptop onmisbaar is
tijdens de opleiding. Kies daarom voor een leverancier met goede service en de mogelijkheid om een laptop te lenen.
Als school hebben we een leverancier gezocht waarbij je een laptop kunt bestellen. Wij hebben deze leverancier
zorgvuldig geselecteerd omdat deze niet alleen een kwalitatief goede laptop levert, maar ook de nazorg goed heeft
georganiseerd. Ook is er een zeer voordelige en complete verzekering af te sluiten bij aanschaf van de laptop. Kijk op
CampusShop.nl voor meer informatie. Uiteraard is het bestellen via deze partner geen verplichting.
In alle gevallen wordt de laptop persoonlijk bezit. Bestellingen, reparaties, of schade die onder verzekering valt, dienen
met de leverancier te worden opgenomen. SintLucas is hierin geen partij.
Wij hebben samen met de CampusShop een mooie line-up samengesteld voor jullie. Dit zijn - in onze ogen - machines
die krachtig genoeg zijn om minimaal de komende drie jaar aan je behoefte te voldoen.
Je kunt deze laptops, inclusief studentenkorting bestellen via CampusShop.nl

Vormgeven en Ambacht

Ruimtelijk Vormgeven
Evenementenmanagement &
Mediaproductie

Vormgeven, Media & Technologie

⋆⋆⋆⋆⋆

⋆⋆⋆⋆⋆

⋆⋆⋆⋆⋆

⋆⋆⋆⋆⋆

HP 15-da1614nd

Lenovo L340-15API

⋆⋆⋆⋆⋆

HP Pavilion 14-ce2704nd

• Intel Core i5

• AMD Ryzen 7

• Intel Core i5

• 512 GB SSD

• 256 GB SSD

• 256 GB SSD

• 8 GB RAM

• 16 GB RAM

• 8 GB RAM

• 15,6” Display

• 15,6” Display

• 14” Display

• Intel Onboard Graphics

• AMD Radeon RX Vega 10

• Intel Onboard Graphics

• Dual Band AC

• Dual Band AC

• Dual Band AC

€599

€599

€699

⋆⋆⋆⋆⋆

HP Pavilion 15-cs2615nd

HP ProBook 450 G6

⋆⋆⋆⋆⋆

HP Omen 15-dc1620nd

• Intel Core i5

• Intel Core i5

• Intel Core i5

• 512 GB SSD

• 512 GB SSD

• 512 GB SSD

• 8 GB RAM

• 16 GB RAM

• 16 GB RAM

• 15,6” Display

• 15,6” Display

• 15,6” Display

• NVIDIA GeForce MX250 2GB

• NVIDIA GeForce MX130

• NVIDIA RTX2060 6GB

• Dual Band AC

• Dual Band AC

• Dual Band AC

€799

€849

€1.199

HP Omen 15-dc1621nd

⋆⋆⋆⋆⋆

MacBook Pro 13” (met Touch Bar)

⋆⋆⋆⋆"

MacBook Pro 15” (met Touch Bar)

• Intel Core i7

• Intel Core i5

• Intel Core i7

• 1 TB HDD + 512 GB SSD

• 256 GB SSD

• 256 GB SSD

• 16 GB RAM

• 8 GB RAM

• 16 GB RAM

• 15,6” Display

• 13,3” Display

• 15,4” Display

• NVIDIA RTX2060 6GB

• Intel Iris Plus Graphics 655

• AMD Radeon Pro 555X 4GB

• Dual Band AC

• Dual Band AC

• Dual Band AC

€1.499

€1.799

€2.429

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.
Kijk voor de actuele prijs op de website van de CampusShop.
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Software
Tijdens je SintLucas carrière maak je dagelijks gebruik van het Adobe pakket. Wij adviseren je om de licentie aan te
schaﬀen via SURFspot. Zodra je het SintLucas account ontvangen hebt, kun je inloggen op de SURFspot webshop.
De school vergoedt eenmalig de helft van de licentiekosten in het leerjaar dat je start bij een MBO-opleiding van
SintLucas met een maximum van €64,-. Wel zul je de software moeten voorschieten en een kopie van het
betalingsbewijs vóór 20 september 2019 bij de ICT Servicedesk op locatie overhandigen. De verrekening vindt plaats
via je schoolrekening.
Let op: Tijdens het inwisselen van de inwisselcode vraagt Adobe om CreditCard gegevens. Vul deze niet in, maar klik
op later herinneren. Wij adviseren je dit pakket pas een week voor de start van het schooljaar aan te schaﬀen.
In de tabel hieronder vind je een lijst van aanvullende (gratis) software en informatie over aanbevolen virusscanners.
Adobe Creative Cloud, Microsoft Oﬃce en een Virusscanner zijn op de eerste schooldag al nodig.
Overige benodigde software is afhankelijk van welke opleiding je gaat volgen.

SiNTLUCAS SOFTWARE Nodig vanaf eerste schooldag.
Adobe Creative Cloud (Engels)

Schaf deze software ( jaarlijks) aan via SurfSpot.nl
Let op: Vul geen creditcard gegevens in.

Microsoft Oﬃce

Omdat je een Sint bent, kun je deze gratis downloaden via je SintLucas account.
Klik hier om in te loggen. Je ontvangt je inloggegevens in de week van 1 juli.

Virusscanner

Je kunt gebruik maken van de ingebouwde beveiliging van Microsoft of Apple.
Ben je liever extra veilig? Maak dan gebruik van een betaalde virusscanner. Deze
beschermd je ook tegen Spy- en Malware.

Malware scanner

Een gratis malware scanner is MalwareBytes. Klik hier voor Windows of Mac.

Magister

Je kunt na de zomervakantie inloggen via sintlucas.magister.net.

EXTRA SOFTWARE Nodig wanneer je docent dit aangeeft.
SketchUp Studio + Pro

Net als het Adobe pakket, kun je SketchUp Studio aanschaﬀen via SurfSpot.
Let op: Dit pakket hoef je pas vanaf het 2e leerjaar aan te schaﬀen.

SU Podium

Je kunt SU Podium via deze link downloaden als een 30 dagen proefversie.

Lynda.com

Dit regelen wij voor je, afhankelijk van je studierichting. De kosten voor deze
dienst bedragen €13,- en worden verrekend via de schoolrekening.

Vectorworks

Registreer jezelf via deze link en download de laatste versie van Vectorworks

3DS Max

Registreer jezelf via deze link en download de laatste versie van 3DS Max.

AutoCAD

Registreer jezelf via deze link en download de laatste versie van AutoCAD.

Maya

Registreer jezelf via deze link en download de laatste versie van AutoCAD.

Fusion 360

Registreer jezelf via deze link en download de laatste versie van Fusion 360.

Jouw SintLucas account
Binnenkort ontvang je een bericht met daarin jouw inloggegevens van SintLucas. Met dit account kun je onder andere
bij Oﬃce 365 inloggen, mails versturen en op Magister je rooster bekijken. Het wachtwoord dat in dit bericht staat, is
slechts een tijdelijk wachtwoord. Je dient dit zo snel mogelijk te veranderen via wachtwoord.sintlucas.nl. Hier stel je
ook de beveiligingsvragen in, deze heb je nodig om je wachtwoord te kunnen herstellen mocht je deze vergeten zijn.
Onthoud deze vragen (en antwoorden) dus goed!

Oﬃce 365
Bij SintLucas maken we gebruik van Oﬃce 365. Je kunt de pagina van Oﬃce 365 bereiken door te gaan naar
https://portal.oﬃce.com/. Bewaar deze link tussen je favorieten of in je bookmarks, want deze site zul je dagelijks
bezoeken. Elke medewerker, student en leerling heeft een speciale licentie waarmee zij altijd en overal bij hun
bestanden kunnen. Met je Oﬃce 365 account heb je recht op het Microsoft Oﬃce pakket welke je kan installeren op
maximaal vijf computers (Mac of Windows) en vijf tablets of telefoons. Je hebt toegang tot je eigen OneDrive waar je
online 1 Terabyte aan opslag tot je beschikking hebt, zodat je nooit meer een bestand kwijt hoeft te raken!
Binnen SintLucas maken we gebruik van het portaal. Dit is ons interne communicatiemiddel waar je handige info vindt
en nieuwtjes kun lezen. Neem maar eens een kijkje op het Studentenportaal. Je vind hier ook onze
ICT Servicedesk pagina. Als iets je niet lukt met je computer, of als je een functionele vraag hebt, kun je altijd onze
pagina raadplegen. Deze WiKi staat vol met diverse handleidingen en handige tips - zoals bijvoorbeeld het aanschaﬀen
en activeren van Adobe - om het je zo makkelijk mogelijk te maken.
We kijken uit naar je komst. Mocht je nog vragen hebben (of misschien wel je ouders), dan kun je
altijd terecht bij de ICT Servicedesk van jouw locatie, of stuur ons een mail.

Tot snel !

Met vriendelijke groet,
Lucien Spapens, Selahattin Sümbül, Paul Horyon en Lars van Aart
Team ICT Servicedesk
ictservicedesk@sintlucas.nl
088 - 373 01 32

