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Visma.net
Talent
Beeldscherm
Een resolutie van minimaal: 1280 x 1024 pixels. Een beeldscherm van minimaal 17
inch

Browser
• Chrome: laatste versie
• Edge: laatste versie
• Microsoft Internet Explorer 11.0 wordt niet ondersteund, maar zou kunnen werken.

Netwerk
Visma.Net is een pure cloud oplossing. Al het werk vindt plaats op de servers bij
Visma. Het enige dat over het net wordt gestuurd, zijn de webpaginas. Daardoor
werkt het met ook met een lichte internet verbinding. Het ligt er aan hoeveel andere
mensen er bezig zijn over dezelfde verbinding.
Opstarten van normale pagina’s is 30-50 kbps voor ongeveer een seconde. De
eerste keer benaderen van de home pagina of een zware pagina zoals een
dashboard is 5 MBps voor ongeveer een seconde. Werken op een pagina is
maximaal 50 kbps bij het klikken op een OK Button. Als een netwerk dit niet aan kan
duurt alles langer. Maar een normaal thuis- of bedrijfs internetverbinding heeft hier
geen moeite mee.

Microsoft Office
Voor het gebruik van de templates in Talent is Microsoft Office 2007, Office 2010,
Office 2013 of Office 2016 nodig. Allemaal 32 bits. Office 365 werkt als het één van
deze versies is.
Microsoft Office 64-bits wordt niet ondersteund.
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Mobiele Talent App
• iOS:11.0 en hoger
• Android:5.0 en hoger
• Windows Phone: 8.1 en hoger

Payroll
Beeldscherm
Een resolutie van minimaal: 1280 x 1024 pixels.

Tablets
Een minimum resolutie van 1024 x 768

Browser
• Chrome: laatste versie
• Edge: laatste versie
• Firefox: laatste versie
• Safari: De gebruiker moet een salaris run en diens subprocessen, kunnen
uitvoeren zonder problemen, maar voor regels configuratie zoals tabellen wordt
geadviseerd één van bovenstaande browsers te gebruiken.
• Microsoft Internet Explorer 11.0 wordt niet ondersteund, maar zou kunnen werken.
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