
ZuluConnect, de vernieuwing
van de Rolf groep die ICT 
voor het basisonderwijs  
makkelijk en flexibel maakt.

We weten hoe belangrijk ICT voor scholen is.  
En dat dit ingewikkeld kan zijn. Iets waar jij niet 
op zit te wachten, je wilt juist dat het je onder-
steunt. Dat het je werk makkelijker maakt en dat 
ICT helpt om nog meer uit kinderen te halen.
Wij helpen je daarbij! 

Met ZuluConnect open je met 1 keer inloggen 
de deuren van jouw school naar alles wat met 
internet, ICT en onderwijs te maken heeft.

· ZuluConnect neemt al het werk uit handen 
rondom het aanmaken en beheren van  
accounts in G Suite en/of Office365.

· ZuluConnect heeft, naast een Single Sign On 
koppeling met Basispoort en de Entree Fede-
ratie, ook een Single Sign On koppeling met 
de volwaardige online versies van word, excel 
(Office365), docs en spreadsheets (G Suite).

· ZuluConnect is de basis voor alle ICT vanuit de 
Cloud.

Met ZuluConnect is jouw school klaar voor de 
toekomst!



Voor jou als ICT-er

Eindelijk tijd voor de dingen
waar je echt aan wilt werken 
Je teams direct aan het werk en jij 
hebt tijd over! Waar je vroeger veel 
tijd kwijt was aan het aanmaken en 
beheren van accounts en e-mail-
adressen doet ZuluConnect dit 
werk nu voor jou. 

Voor jou als leerkracht

Je hebt altijd overzicht en kan 
zonder stress direct aan het werk
Je hoeft nooit meer met de kinderen 
op zoek naar websiteadressen of 
wachtwoorden van Basispoort, G 
Suite, Office365, Momento of de 
software achter de Entreefederatie 
van Kennisnet. 

Voor jou als directeur/
bestuurder

Dankzij onze trainingen haal je 
meer rendement uit je investering
Jij krijgt vast een glimlach op je 
gezicht van de tijdswinst en het 
gemak die ZuluConnect jouw ICT-er 
en leerkrachten oplevert.   

 

Puur gemak voor iedereen

www.derolfgroep.nl/zuluconnect

Ga je mee naar ZuluConnect?

Bekijk ZuluConnect op 
www.derolfgroep.nl/zuluconnect

Wij maken graag een voorstel op maat.
Vraag deze aan via de website.


