wij de ict
u het
onderwijs!

IT SERVICES

ITS: UW PARTNER IN ICT

O

Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Goed onderwijs wordt steeds afhankelijker van goede
en stabiele ICT-voorzieningen. Hoewel ICT essentieel is voor het onderwijs, is het beheren en ontwikkelen ervan niet bepaald de core business van een school. Niet voor niets kiezen steeds meer
scholen ervoor om cruciale ICT-voorzieningen uit te besteden. Met ITS IT-services kiest u voor een
professionele ICT-partner met jarenlange ervaring in het onderwijs. Wij zorgen dat uw leerlingen
en medewerkers kunnen werken via een betrouwbaar en snel netwerk. Met ITS heeft u tevens
toegang tot vele ICT-voorzieningen zoals touchscreens en digiboards. Wij de ICT, u het onderwijs!

Deborah van der Kuil,
beleidsmedewerker ICT Laurentius Stichting:

‘INLEVEN IN WAT DE LEERKRACHT NODIG HEEFT’

‘ITS verzorgt het netwerkbeheer van onze 29 scholen in het basisonderwijs.
Wij werken al tien jaar prettig samen. ITS weet zich in te leven in wat een
leerkracht nodig heeft. Zij hebben ervaring in het onderwijs, dat merk je!
Wij hebben strategisch en technisch overleg, waarin zij laten zien betrokken
te zijn bij het reilen en zeilen op onze scholen.’

GOEDE ICT, BETER ONDERWIJS

ITS regelt elk aspect van automatisering
voor het onderwijs. Wij bedienen ruim 450
onderwijsinstellingen in Nederland. Met de
unieke combinatie van IT-expertise en onze
kennis van het onderwijs, vertalen wij technologische ontwikkelingen naar praktische onderwijsoplossingen. Oplossingen die bijdragen aan
beter onderwijs. Wij nemen uw IT-zorgen volledig
uit handen en realiseren een netwerk dat aansluit
op uw wensen. Ook voor draadloze netwerken,
werken in de cloud of een centraal platform
zoals Sharepoint regelt ITS alles. Van advisering
en training, tot uitvoering en onderhoud. U weet
het beste wat uw leerlingen nodig hebben. ITS
biedt de flexibiliteit die u nodig heeft voor goed
en eigentijds onderwijs. Dat ziet u terug in ons
motto.

MAXIMAAL LEERPLEZIER
ZONDER IT-ZORGEN
Diensten
Advies over uw ICT-concept om de klas van morgen vandaag al in te richten.
Projectmanagement zodat uw ICT naadloos meeverhuist.
Beheer en onderhoud door ons vakkundige serviceteam, ook op locatie.
Examenbegeleiding bij digitale examens door een ITS systeembeheerder.
Online back-up voor optimale veiligheid van uw schoolgegevens.
Servicecontracten voor uw ICT, zodat u altijd ongehinderd door kunt werken.
Trainingen, cursussen en workshops zodat uw team het optimale uit ICT haalt.
Producten
Onlineklas als portal voor digitale lesstof: leren wordt leuk!
Digitale informatieschermen om informatie actueel en eigentijds te presenteren.
Touchscreens voor interactief onderwijs met een leuke twist.
Tablets die uw onderwijsdoelen flexibel ondersteunen.
Werken in de cloud om altijd en overal bij uw werk te kunnen.
Werkplekken, vaste werkstations of mobiel, wij leveren altijd maatwerk.
Randapparatuur en accessoires zoals printers en scanners,
maar ook hard- en sofware voor kinderen met speciale behoeften.
Wifi voor draadloze oplossingen in de klas.
BYOD (bring your own device) als digitale boekentas voor de leerling.
VoIP (bellen via internet) om beter en overal bereikbaar te zijn tegen minder kosten.

Klaar voor onderwijs van de toekomst
ITS levert ook gebruiksvriendelijke software voor de bediening van digitale
presentatiemiddelen. Wij laten u in onze showroom graag de mogelijkheden
zien. Geen saaie lessen meer, maar leuke en interactieve leerervaringen.
Met onze touchscreens en tablets brengt u de 21e-eeuwse vaardigheden
dichterbij. Behalve voor reguliere scholen, heeft ITS ook aangepaste harden sofware voor het speciaal onderwijs. We verkennen met u graag nieuwe
toepassingen, die creatief denken en sociale interactie spelenderwijs stimuleren.
Wij de ICT, u het onderwijs. Samen zijn we klaar voor de toekomst.

ITS HELPT U ONLINE
EN OP LOCATIE
Persoonlijke service die gewoon werkt! Dat is wat wij regelmatig van onze klanten horen. Wij zijn trots op ons serviceteam,
herkenbaar aan de rode ITS-servicewagens. Onze drijfveer is het snel oplossen van problemen of storingen. ITS ondersteunt
u via support online. Een van onze vakkundige en gecertificeerde specialisten kan dan op afstand uw computer ‘overnemen’
en de problemen direct oplossen. Als het nodig is, komen we op locatie. Wij begrijpen dat u ongehinderd verder wilt werken.
Wij bieden servicecontracten voor server en werkplekken, toegangsbeveiliging, e-mailservice, databack-up en clouddiensten
voor het onderwijs.

O

ICT projectmanagement
En heeft u nieuwbouw, renovatie of een scholenfusie op de planning staan? Wij nemen het ICT-projectmanagement geheel
van u over of ondersteunen de IT-afdeling hierin. ITS heeft PRINCE2-gecertificeerde projectmanagers, uw garantie voor
efficiënt projectmanagement!

Peter de Boer, beleidsadviseur ICT bij Resonans

‘ITS HEEFT DE FUSIE TECHNISCH ONDERSTEUND’

‘Wij hebben beheer en onderhoud van ons netwerk bij ITS ondergebracht. Een flink project was de Office 365-migratie. Systemen van
diverse scholen in Zuid-Holland zijn gemigreerd naar één centraal
systeem, vanwege de fusie tot Resonans speciaal onderwijs. ITS heeft
die fusie technisch ondersteund. Wat positief opvalt zijn de persoonlijke
service en de korte lijntjes. Heel fijn!’

ITS: EXPERTS
IN ICT VOOR
HET ONDERWIJS
Een betrouwbaar snel netwerk dat past bij uw school
Levendig en effectief digitaal (samen)werken
Slim kosten besparen
Een servicedienst die u volledig ontzorgt
Advies gebaseerd op ervaring in het onderwijs
Inrichting klas van morgen
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