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Stichting Work-Study en de Work-Factor Raad willen een platform bieden aan Work-Factor gebruikers, arbeidsanalisten, cost engineers en industrial engineers om problemen, oplossingen, ideeën en
tips te bespreken. Daartoe zullen we regelmatig een WS Tip sturen aan “WF-leden” en geïnteresseerden.
Mocht dit bericht niet op het juiste adres aankomen stuur het dan door naar geïnteresseerden en laat
ons dat weten, svp.
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Oproep voor systeem test
De WF software pakketten RWF/WFS, VWF en BWF/WFB werken ook naar behoren onder Windows
7. Onze software ontwikkelaar kan de werking echter niet testen en dus niet garanderen onder het
besturingssysteem Windows 8 en 8.1.
Dus wenden we ons tot de WS Tip geabonneerden.
Bent u of één van uw collega's in de gelegenheid om één van onze WF software pakketten te draaien
onder Windows 8 of 8.1, probeer dat dan even uit en laat ons dan uw ervaringen weten. Let wel: de
twee WF fonts 'WF Therbligs Arial' en 'WF Therbligs Courier' dienen in de directory te staan waar het
betreffende besturingssysteem de fonts verwacht. Bijv. Windows XP verwacht de fonts in
C:\Windows\Fonts.
U kunt eventueel het WF systeem op een memory stick zetten en onder een Windows 8 of 8.1 OS
laten draaien.
Mocht onze WF software niet draaien onder Windows 8 of 8.1, dan is een tip van onze software ontwikkelaar wellicht nuttig:
Er is zeer waarschijnlijk voor Windows 8 of 8.1 een zogenaamde compatibiliteitsmodus beschikbaar
of, beter nog, aanwezig, waarmee men het WF programma een passende omgeving kan voorschotelen.
Een andere mogelijkheid is om een emulator als bijvoorbeeld “Virtual Box” te gebruiken om daarin de
oude Windows XP te installeren als virtuele machine. Zo’n Virtual Box werkt in ieder geval onder Vista
en Windows 7.
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