
Helemaal in 
de wolken met 
de cloud

De cloud als middel,  
het leerproces als doel
Zorgeloos in de Cloud komt standaard met:

• de prijswinnende persoonlijke leeromgeving ZuluConnect
• Single Sign On: één inlog voor alle applicaties – een verademing  
 voor gebruikers!
• de mogelijkheid om met ZuluConnect automatisch gebruikers aan te  
 maken, via Basispoort, vanuit het leerlingadministratiesysteem
• ondersteuning bij handmatige invoer van wijzigingen
• de mogelijkheid om met ZuluConnect gebruikers aan alle apparaten te  
 koppelen via een MDM-pakket (zie Stap 2)
 
Werken én beheren zijn plaats onafhankelijk!

Zorgeloos in de Cloud staat voor complete ontzorging van de ICT op een school- 
locatie – zonder gebruik te maken van een server. Het uitgangspunt is dat alles wat  
je deed met een server nog steeds kan, met meer functies en een grotere veiligheid.



Elk apparaat, alle software
• beheer op afstand met Mobile Device Management (MDM):
 iPads met ZuluDesk, Chromebooks met Google Admin Console  

(G-Suite) en apparaten met Windows als besturingssysteem met 
Intune for Education (onderdeel van Office365)

• mogelijkheden om beperkingen in te stellen bij iPads,  
Chromebooks en apparaten met Windows als besturingssysteem

• iPads gebruiksklaar voor individuele leerlingen, shared of generiek
• gebruikers kunnen zowel met G-Suite van Google als met Office365 

van Microsoft werken, op alle apparaten
• mogelijkheid voor gebruik van Facet-toetssoftware, Cito LOVS en 

Kurzweil op Windows 10-apparaten
• methodegebonden software achter Basispoort
• bij Entree Federatie van Kennisnet aangesloten software
• vastleggen van dienstverlening in een service level agreement 

(SLA) die past bij de schoolspecifieke ondersteuningswens

De link met de cloud
• stabiele, betrouwbare infrastructuur met actieve monitoring van 

wif i-toegangspunten, switches en router
• gescheiden school- en gastnetwerk voor extra gebruiksgemak  

en veiligheid

Nog Zorgelozer in de Cloud
Zorgeloos met hoofdletter ‘Z’: maximale ontzorging met onze 
aanvullende diensten:
• contentfilters, onderhoud van beamers, digiborden en screens
• begeleiding bij de implementatie van Microsoft SharePoint –  

ontdek de vele mogelijkheden om informatie te organiseren en  
te delen 

• begeleiding bij het introduceren van cloudwerken bij alle  
gebruikers in samenwerking met OinO-Advies

• Single Point of Contact (SPOC): je hebt 1 aanspreekpunt op het 
gebied van ICT, onze medewerkers stemmen al het nodige verder af 
met jouw andere leveranciers

En verder...
• Alle apparaten kunnen optimaal gebruikmaken van de aanwezige 
 multifunctional(s), inclusief AirPrint en Google  

Cloudprintingfaciliteiten.
• Windows 10-image-installatie en herinstallatie met 1 druk  

op de knop


