Scholen moeten kunnen vertrouwen op deskundigheid, snelheid en flexibiliteit
als het gaat om netwerk- en systeembeheer. ITS IT-services is dé ICT-partner voor
een groot aantal scholen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs, en het
(voortgezet) speciaal onderwijs. Met een deskundig team staan we voor u klaar.
We beheren op afstand en ondersteunen op uw locatie. We bieden uiteenlopende
diensten, van beheer en onderhoud tot advies- en projectmanagement voor de klas
van vandaag én morgen. ITS levert daarnaast een breed aanbod aan hardware,
zoals touchscreens, laptops, pc's en tablets, en software. Wij helpen u om ICT
optimaal te benutten. Wij de ICT, u het onderwijs!
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1 | Advies en projectmanagement
Uw leerlingen en medewerkers willen eenvoudig gebruik maken
van de techniek van morgen. ITS is er om bits en bytes om te
zetten in een slim en betaalbaar ICT-concept dat past bij uw
school. Waar mogelijk maken wij gebruik van de bestaande
infrastructuur. Onze Prince2-gecertificeerde medewerkers nemen
ook als u gaat verhuizen, nieuwbouw ontwikkelen of fuseren
het IT-projectmanagement uit handen. Onze ervaring in het
onderwijs gaat u helpen! Wij hechten waarde aan korte lijnen
en een persoonlijke aanpak.

2 | Beheer en onderhoud
Wij doen er alles aan om uw ICT-omgeving optimaal te laten
werken. Onze systeembeheerders zijn technisch specialisten
en geven u direct een duidelijk advies. Wij helpen u verder!
Dat doen we via support online of desgewenst op locatie.
De techniek ontwikkelt zich razendsnel, terwijl ICT in het
onderwijs een sleutelrol speelt. Met het beheer en onderhoud
van ITS bent u verzekerd van een betrokken onderwijspartner die
uw ICT-omgeving begrijpt. Dé manier om zorgeloos te werken.

3 | Examenbegeleiding
Steeds vaker worden examens via de computer
afgenomen. Feilloos functioneren van het
netwerk en de apparatuur is dan een must.
ITS biedt daarvoor een uniek stuk zekerheid.
Tijdens de examens krijgt u ondersteuning van
een van onze systeembeheerders. Deze specialist
is gedurende het examen volledig stand-by –
desgewenst zelfs op locatie – en komt bij
een eventuele storing direct in actie om de
problemen te verhelpen.

4 | Online back-up
De technische ontwikkelingen gaan snel. Het is meer dan ooit zaak om
digitale veiligheid te creëren op uw school. ICT koppelt bestaande technologie
aan nieuwe innovaties. Met onze (online) back-updiensten kunt u data binnen
uw school op een veilige manier bewaren. U heeft 24/7 de beschikking over
uw back-ups en kunt verloren data eenvoudig terugzetten. Voor een vast
maandbedrag bent u digitaal zeker.

5 | Servicecontracten
U denkt dat u technisch niet heel vaardig bent of u heeft weinig tijd? Geen probleem. Maakt u zich geen zorgen! Het all-in
servicecontract van ITS biedt uitkomst. Onze specialisten zorgen voor vakkundig preventief onderhoud en staan als vast
aanspreekpunt direct voor u klaar. Voor een vast maandbedrag nemen wij het beheer en onderhoud van uw ICT-voorzieningen
en bijbehorende services volledig van u over.

6 | Trainingen, cursussen en workshops
Bent u al klaar voor de klas van morgen? ITS biedt
trainingen, cursussen, workshops en gastlessen om het
optimale uit uw ICT te halen. Wij de ICT, u het onderwijs!
We bieden trainingen in administratiesystemen, digitaal
leermateriaal, social media en tools voor samenwerken
in de klas. Maar ook praktische knoppencursussen voor
digiboards en touchscreens. Samen met u verkennen we
nieuwe toepassingen voor het onderwijs, zoals robots
of uitbreidingen voor tablets, denk aan Osmo.

7 | Onlineklas
Wij zetten onze jarenlange educatieve ervaring graag in om het onderwijs nòg boeiender te maken. ITS is dealer van Onlineklas en
levert prachtige digitale ICT-oplossingen en leermiddelen. Onlineklas is een portal voor het benaderen van digitale lesstof en voor
communicatie met leerlingen en ouders. Het helpt ontdekkend te leren! De Onlineklas portal is leverbaar als basis- en pluspakket
met aanvullende modules. Door een Office 365 en/of een Google-koppeling kunnen leerlingen samen werkstukken maken en
leerkrachten lesideeën uitwisselen. De ideale manier om volledig in de cloud te werken.

8 | Digitale informatieschermen
Deel de informatie die u wilt, wanneer u wilt. Met een digitaal
informatiescherm voorziet u uw leerlingen en medewerkers op
een professionele, eenvoudige manier van actuele informatie.
Combineer tekst en beeld moeiteloos in één slide en gebruik
widgets om dynamische informatie zoals weer en nieuws
te tonen. ITS levert verschillende systemen en ondersteunt
u bij het gebruik. Zo beschikt u over een uiterst flexibel
mededelingenbord of een digitale krant in uw eigen stijl.

9 | Touchscreens
Intuïtief. Eenvoudig. Effectief. Met hun eenvoudige
bediening zijn touchscreens een aanwinst voor iedere
lesruimte. Dan kunt u zich richten op inspirerende,
interactieve lessen. Dankzij de eindeloze mogelijkheden
voor presenteren en het delen van leuke lesmaterialen,
wordt leren een beleving! ITS levert touchscreens in
verschillende maten, met wandmontage of als
verrijdbare installatie.

10 | Tablets
Breng de wereld naar uw klas met de tablet.
ITS is leverancier van een breed assortiment
tablets en is partner van topmerken. Wij
helpen u graag bij het maken van de juiste
keuze in besturingssysteem, formaat en
opslagcapaciteit. Wij de ICT, u het onderwijs!
In onze showroom kunt u vrijblijvend diverse
tablets uitproberen. Eén ding weten wij
zeker: moderne digitale middelen
helpen de wereld beter ontdekken.

11 | Werken in de cloud
Werken in de cloud betekent geen zorgen meer over onderhoud, beheer en beveiliging. ITS is uw partner in
vakkundige support. U werkt dan ‘in de cloud’ via bijvoorbeeld Office 365, Sharepoint of Google Suite.
Het biedt de mogelijkheid om altijd en overal (samen) te werken. Bovendien is Office 365 voor het onderwijs
een gratis cloudoplossing. ITS is Microsoft Gold Partner en Office 365 Solution Provider. Wij adviseren u graag
over clouddiensten zoals een leerlingvolgsysteem, een elektronische leeromgeving of voor de administratie.
Zet clouddiensten verder in voor eigentijds onderwijs via touchscreens en digitaal leermateriaal. Wilt u de
voordelen van SharePoint of G-Suite optimaal benutten? Wij richten het systeem graag voor u in en staan bij
vragen paraat.

12 | Werkplekken
Hoe u wilt werken, verandert continu. Want de wereld
verandert continu. ITS adviseert u graag over uw ideale
digitale werkomgeving, die daar moeiteloos mee om
kan gaan. U kunt kiezen voor vaste werkstations binnen
uw school, mobile devices of een combinatie van beide.
Bij ITS kunt u terecht voor alle werkplekvarianten,
volledig afgestemd op uw lesmethodes, de bestaande
infrastructuur en uw budget. ICT moet uw onderwijs
ondersteunen en is daarom altijd op maat.

13 | Randapparatuur en accessoires
Randapparatuur maakt computers, laptops en andere systemen compleet.
Daarom levert ITS een uitgebreid assortiment randapparatuur en accessoires.
Denk bijvoorbeeld aan printers en scanners, maar ook aan speciale opbergmeubelen
voor laptops en tablets. Wij leveren daarnaast hard- en software voor leerlingen met
een beperking. U kunt daarbij denken aan aangepaste toetsenborden of ondersteuning
van leerlingen met dyslexie. Wij hebben ruime ervaring in het regulier én het speciaal
onderwijs. We zien dat ICT iedereen laat meedoen!

14 | Wifi
Het inrichten van een stabiel wireless netwerk voor uw school vraagt om een gedegen fundament. Het is complexer dan alleen het
verbinden van een paar access points. En met het leren anno 21e eeuw wordt een betrouwbaar en snel netwerk onmisbaar. ITS levert
verschillende A-merken wifi-oplossingen. Wij hebben volop ervaring met draadloze oplossingen. Voeg daarbij onze eigen servicedesk
die 24/7 beschikbaar is en u heeft de garantie voor een betrouwbaar systeem.

15 | BYOD
Bewust zijn van informatie, technisch
je mannetje staan en goed kunnen
samenwerken zijn essentiële 21e-eeuwse
vaardigheden. Niet voor niets beschikken
veel leerlingen over eigen iPhones,
laptops en tablets. Wij denken mee over
de mogelijkheden van BYOD (Bring Your
Own Device) én zijn uw sparringpartner
voor bijvoorbeeld de vraag hoe je omgaat
met het gebruik van smartphones in de
klas. Met ITS laat u ICT in het onderwijs
voor u werken.

16 | VoIP
Met VoIP (Voice over IP) belt u via een digitale
netwerkverbinding. Kostenbesparing, minder
bekabeling en spatzuivere gespreksweergave
zijn de grote voordelen. Daarbij kunt u vanaf
elke locatie bellen met het nummer van de
school en gebruikmaken van bijvoorbeeld
videoconferencing. Dat betekent minder
tijdrovende vergaderingen! ITS IT-services is
merkonafhankelijk en wij leveren oplossingen
van toonaangevende VoIP-aanbieders.

Bent u overtuigd dat leren en werken leuker worden? Dat de juiste ICT-oplossing bijdraagt aan de bloei
van uw leerlingen en medewerkers? Bent u klaar om de klas van morgen vandaag al in te richten?
Kijk eens op onze website of bel voor een afspraak in de showroom. We komen ook graag vrijblijvend langs.
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Maak kennis met ons team!
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