ProductSheet

Cloud Connected School
Geïntegreerde cloud-oplossingen van Avit die
aansluiten bij de digitalisering in het onderwijs

UITDAGING

Oplossing

Inspelen op de snelle veranderingen in het onderwijsveld met
betrekking tot IT

OPLOSSING
Cloud Connected School

RESULTATEN

In antwoord op dit soort vragen heeft Avit een volledig
geïntegreerd concept voor het onderwijs ontwikkeld: Cloud
Connected School. Met onze enterprise-network- en
dataservices verbinden en centraliseren we het IT-landschap,
dat we via een directe (glasvezel-)verbinding onderbrengen in
onze cloud-infrastructuur.

• Beproefd, bedrijfszeker en beveiligd concept
• ‘As a Service’
• Toename flexibiliteit
• Inzichtelijk, voorspelbaar en controleerbaar

Uitdaging
Door alle veranderingen in het onderwijsveld met
betrekking tot bekostiging, samenwerking, digitalisering
en de wens om leermiddelen te laten aansluiten op het
dagelijkse leven, wint IT in het onderwijs aan belang. Wat
betekent dit voor de IT-afdeling? Hoe richt je de IT-functie
binnen je onderwijsorganisatie in? Voldoet de bestaande
infrastructuur voor de technologie van de toekomst? En
hoe borg je de veiligheid van leerlingen, leraren én van
data?

We zorgen voor de juiste bandbreedte, richten het vaste én
draadloze netwerk in en bieden vanuit ons datacenter een open
platform voor digitale leermiddelen en onderwijsapplicaties.
ELO’s, applicaties, AD etc. koppelen we met onze speciaal voor
het onderwijs ontwikkelede IAM-oplossing XIMEx, waardoor
administratieve processen volledig geautomatiseerd kunnen
worden.
Met Cloud Connected School regelt Avit het beheer en
onderhoud van de infrastructuur, inclusief werkplekken. Fysieke
beveiliging verzorgen we met behulp van de nieuwste CCTVsystemen. Dit alles ‘As a Service’, met een vaste prijs per
maand. Dat maakt de IT-kosten inzichtelijk, voorspelbaar en
controleerbaar en geeft maximale flexibiliteit.
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Resultaat

@
PRAAT DIRECT VERDER

Met Cloud Connected School bieden we het onderwijs een
beproefd, bedrijfszeker en zeer goed beveiligd concept dat helpt
leerlingen en medewerkers snel aan te laten sluiten bij de
digitalisering in het onderwijs.

Doorpraten over de mogelijkheden van onze
Cloud Connected School oplossing? Neem
contact op met onze Sector Manager
Educatie.

De kosten worden beheersbaar en kunnen zelfs omlaag gaan. De
flexibiliteit neemt toe, er ontstaat weer ruimte voor ontwikkeling
en innovatie. En de onderwijsinstelling kan bezig zijn met
datgene waar het om gaat: een toekomst met perspectief.

Algemeen : +31 (0)30 600 41 00
Support : +31 (0)88 032 10 33
E-mailadres: marcel.martens@avitgroup.com
www.avit-xantes.nl
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