
 

Priporočena hitrost dostopa do medmrežja 
V splošnem seveda velja, da hitrejša kot je pasovna širina dostopa do medmrežja (internet), boljša bo vaša izkušnja 
pri uporabi programa.  

Priporočamo hitrost 2 Mbit/s ali večjo, program RM Assessor pa bo deloval tudi pri hitrosti 256 kbit/s, vendar bo 
lahko v tem primeru delovanje programa občutno počasnejše. 

Priporočena oprema računalnika 
Specifikacija Priporočeno Minimalno 

Procesor Intel i3 ali ekvivalenten Intel Pentium 4  

Spomin 4 GB ali več 1 GB 

Zaslon Ločljivost vsaj 1366 x 768  Ločljivost 1024 x 768 

Operacijski sistem Windows 7, 8.1 or 10 Windovs Vista*,  8* (nista uradna podprta) 
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Zahtevana programska oprema 
Brskalnik Podprte različice Opombe 

Internet Explorer (Windows) Internet Explorer 11 (IE11) na 
Windows 7, 8.1 in Windows 10. 

Internet Explorer 10 (IE10) na 
Windows 8*  

Internet Explorer 9 (IE9) na Windows 
Vista*.  

* Ni več uradno podprt s strani 
Microsoft-a.  
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namizna aplikacija RM Assessor 

Aplikacija se namesti tako, da se z 
brskalnikom IE povežete na spletno 
stran za e-vrednotenje  
https://ev.ric.si in nato v oknu za 
prijavo v program izberete »Kliknite 
za namestitev namizne različice«.  

Po namestitvi se vam na namizju 
pojavi ikona RM Assessor s 
katero lahko poženete program 
direktno (brez uporabe 
brskalnika).  

RM Assessor uporablja v čnik Microso  Silverlight, ki ga brskalniki Mozilla Firefox, Google Chrome in Apple 
Safari ne podpirajo več, zato z njimi ni več možno uporablja  programa RM Assessor.  
 
Uporaba aplikacije je sicer načeloma možna tudi z nekaterimi manj znanimi brskalniki ali pa s starejšo različico 
programa Firefox, vendar te opcije niso tes rane in tudi ne podprte s strani podjetja RM Results. Verzija 
Firefox ESR, ki podpira Silverlight, deluje izjemno počasi in je ne priporočamo.  
 
Na računalnikih Apple je možno e-vredno  le v primeru, da ima uporabnik nameščen tudi operacijski sistem 
Windows (npr. kot "Dual boot" ali kot virtualni računalnik).  


