G Suite for Education
Met Heutink ICT haalt u er alles uit!
Heeft u voor uw school (of scholen) behoefte aan een complete online oplossing voor samen werken en leren? G Suite
for Education biedt alles wat u nodig heeft op het gebied
van e-mail, agenda, presentaties, het bewerken van documenten en nog veel meer. En Heutink ICT helpt u graag alle
voordelen van deze totaaloplossing te benutten.

www.heutink-ict.nl

G SUITE FOR EDUCATION

Een uitgebreide gratis toolkit
Het hart van G Suite for Education wordt gevormd door een
uitgebreide set tools. Deze toolkit wordt door Google gratis aangeboden aan het onderwijs. Enkele highlights uit het pakket:
Gmail
De handige e-mailfaciliteit voor bestuurders,
docenten, leerlingen en ouders. Met krachtig
spamfilter, gratis gehost door Google en met de
mogelijkheid uw eigen logo, kleuren en domeinnaam te gebruiken (bijv. leerkracht@uwschool.nl).
Google Agenda
De online agenda van Google, ideaal voor het bijhouden van afspraken, het plannen van lessen en
het maken van afspraken met ouders.
Google Documenten
Documenten maken en bewerken, op elk gewenst
tijdstip en waar u ook bent. Docenten kunnen
zelfs realtime opmerkingen bijvoegen voor hun
leerlingen.
Google Presentaties
Zelf lessen ontwerpen en daarbij leren extra leuk
maken met behulp van (al dan niet educatieve)
video’s en ander beeldmateriaal.
Classroom
Snel opdrachten maken en organiseren, efficiënt
feedback geven en communiceren met klassen.
Google Drive
Al uw bestanden op één vaste centrale plek, waarbij u ook heel eenvoudig bestanden kunt delen met
de door u zelf gekozen gebruikers.
Naast de standaardset biedt Google nog veel meer handige Apps
voor het onderwijs, zowel gratis als betaald. Deze Apps vindt u
via G Suite Marketplace.

Altijd, overal en met elk device
De kracht van G Suite for Education is dat alles zich afspeelt in
de cloud. Gebruikers hebben dus op elk moment en op elke plek
toegang tot alle functies. Daarbij maakt het ook niet uit of er
gebruik wordt gemaakt van een tablet, notebook, Chromebook of
ander apparaat.

Veilig
De gegevens die in G Suite for Education worden aangemaakt en
bewerkt, zijn eigendom van de gebruiker. De gebruiker bepaalt
ook zelf hoe en met wie gegevens worden gedeeld en Google
zorgt ervoor dat alles maximaal wordt beveiligd.

Eenvoudig zelf te beheren
G Suite for Education werkt perfect samen met elk type device,
dus ook met Google Chromebooks, de ‘eigen’ computer van
Google. Kiest u voor Chromebooks, dan kunt u deze zelf beheren
met de online Management Console van Google. U kunt dan bijvoorbeeld heel eenvoudig gebruikersgroepen maken, gebruikerstoegang en -functies beheren en modules aan of uit zetten.

Wat kunnen wij voor u doen?
Spreken de vele pluspunten van G Suite for Education u aan?
Dan kan Heutink ICT ervoor zorgen dat u er alles uithaalt wat
erin zit. Wij staan u graag terzijde met een breed pakket aan
diensten, waaronder:
• A
 dvies en begeleiding bij de keuze van de hardware die in uw
situatie het meest geschikt is.
• E
 en vlekkeloze uitvoering van alle vereiste formaliteiten, ook
met betrekking tot de registratie.
• C
 omplete ondersteuning bij pilot, complete uitrol of migratie.
• T
 rainingen op maat voor docenten en andere gebruikers.

Een perfect presterend WiFi-netwerk
Om alle vruchten van G Suite for Education te kunnen plukken,
is een perfect presterend WiFi-netwerk onmisbaar. Ook hierbij
kan Heutink ICT u helpen. Met RUCKUS Wireless hebben wij een
schaalbare plug&play-oplossing met een perfecte performance
tegen een scherpe prijs. We bieden deze oplossing aan op basis
van WaaS (Wireless as a Service). Zo hoeft u slechts minimaal
te investeren en kunt u desgewenst de kosten verdisconteren in
een vaste prijs per jaar.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat G Suite for Education als
totaaloplossing voor uw onderwijs kan betekenen - en welke
rol Heutink ICT daar in uw geval bij kan spelen? Neem dan
contact met ons op om een vrijblijvende afspraak te maken: bel
074-240 46 06 of stuur een e-mail naar verkoop@heutink-ict.nl.
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