SCHOOLWAPPS

Rapportage
We hebben SchoolWapps al flink verbeterd.
Ook de komende weken blijven wij constant
verbeteringen en functionaliteiten toevoegen
zodat het platform biedt waar u behoefte aan
heeft. In deze rapportage informeren we u
over de doorgevoerde verbeteringen en extra
mogelijkheden in het webportaal.

Onderstaand vindt u een overzicht met alle aangebrachte verbeteringen:

• Het “Mijn School” portaal is ontwikkeld. Op dit portaal vind u een moderne sociale tijdlijn module, waar de school op

laagdrempelige wijze per groep informatie (teksten, foto’s en bestanden) kan sturen voor specifieke groepen ouders.
Indien wenselijk kunnen ouders ook reageren op deze tijdlijn berichten. Deze informatie is ook beschikbaar in de nieuwe
mobiele app.
• Dit portaal is onderdeel van het OuderPlus uitbreidingspakket. Door gebruik te maken van onze introductieactie
krijgt u een gratis online training en kunt u hier vervolgens een halfjaar lang gratis gebruik van maken.

• Er is een volledig nieuw Dashboard ontwikkeld, dat u in staat stelt om alle onderdelen van SchoolWapps vanuit één

centrale locatie te beheren. Dit dashboard vervangt het bekende webredactie menu. Na inloggen kunt u het dashboard
bereiken door de menuoptie “Dashboard” aan te klikken. Afhankelijk van uw licentie vindt u de volgende functionaliteit
terug in het SchoolWapps dashboard:
Gebruikers, Rollen, Artikelbeheer en Bestandsbeheer
• Algemeen
Instellingen, Pagina’s
SchoolWebsite
•
Instellingen voor de mobiele SchoolWapps app
• SchoolApp
Instellingen voor het SchoolFlits digitale informatiebord
• SchoolFlits
Instellingen voor de intranet koppelingen
• SchoolIntranet
Communicatiegroepen,
Spoedberichten, Nieuwsbrieven en de Tijdlijn
OuderPlus
•
Handleidingen en het contactformulier voor onze servicedesk
• Help

• De “Mijn Profiel” pagina is ontwikkeld. Op deze pagina kunnen medewerkers en ouders hun profielfoto uploaden,

hun gegevens beheren, hun wachtwoord wijzigen en instellingen doen met betrekking tot de wensen voor notificaties.
De “Mijn Profiel” pagina is beschikbaar vanuit het Mijn School portaal en vanuit het SchoolWapps dashboard.

• Er is een nieuw notificatiesysteem ontwikkeld. Ouders blijven hierdoor via e-mail en pushnotificaties op de mobiele
telefoon op de hoogte van berichten die de leerkracht plaatst op SchoolWapps.

• De module “Bestandsbeheer” is voor alle gebruikers beschikbaar gesteld. In deze module kunt u de bestanden en
mappen in uw portaal beheren. Ook kunt u hier bestanden in bulk uploaden.

• Er is een functie gebouwd waarmee u berichten die zijn geplaatst op de tijdlijn automatisch kunt doorplaatsen
op de nieuwspagina van uw website.

• Ouderbeheer is vervangen door communicatiegroepen. Communicatiegroepen zijn groepen van gebruikers waarmee
u gericht kunt communiceren in de nieuwsbrieven, de tijdlijn en de spoedberichten.

• De aanmeldingsprocedure voor nieuwe ouders is verbeterd. Na toevoegen van ouders vanuit communicatiegroepen

krijgen ouders een duidelijke e-mail met instructies om hun account te activeren. Dit account geeft ouders toegang tot
uw SchoolWapps portaal en tot het afgeschermde gedeelte van de mobiele app.

• De nieuwsbrieven module is uitgebreid met de mogelijkheid om een nieuwsbrief te versturen naar een communicatiegroep. Dit is een extra functie naast de reeds bestaande mogelijkheden van een verzendlijst en een lijst met e-mail
adressen.

• De artikelenmodule op de website heeft een nieuwe upload functionaliteit gekregen. Hiermee is het ook mogelijk om
bestanden naar de website te slepen.

Daarnaast zijn er vele uitbreidingen gedaan aan de achterkant van het systeem om de nieuwe mobiele app te
ondersteunen en zijn diverse kleinere verbeteringen doorgevoerd die de functionaliteit, performance en beveiliging
ten goede komen.

