manage je netwerk

zonder je knikkers te verliezen
Impero Education

Impero Education Pro

Netwerkbeheer is een complexe taak, zelfs
onder de gunstigste omstandigheden. Voeg
daarbij een stel technisch vaardige leerlingen,
het hoge tempo waarin nieuwe technologie in
het onderwijs wordt opgenomen en de drang
naar toerekenbaarheid en een grotere efficiëntie,
en u kunt zich voor een onmogelijke opgave
gesteld voelen.

Flexibel, intuïtief, compleet, krachtig, innovatief,
kostenbesparend. Dit zijn slechts een paar
voorbeelden uit de indrukwekkende lijst
adjectieven, die dikwijls door onze klanten
worden gebruikt om Impero Education Pro
tebeschrijven. Impero Education Pro is ons
paradepaardje, ontworpen als één enkele
platformoverschrijdende interface voor de
ondersteuning van leslokaal-, netwerk- en
desktopbeheer.

Bij Impero Education hebben we de afgelopen
10 jaar hard gewerkt om ervoor te zorgen dat
dit niet gebeurt. We werken met basisen middelbare scholen, hogescholen en
universiteiten over de hele wereld. Voor hen
willen we een betere, veiliger en dynamischer
leeromgeving bouwen.
We investeren dan ook voortdurend in deze
sector en beschikken over een intelligent
onderzoeks- en ontwikkelingsteam dat
onderzoek doet naar nieuwe producten en
productkenmerken, waarvan we denken dat u
ze zult waarderen. Daarnaast hebben we een
fantastisch ondersteuningsnetwerk dat altijd
voor u klaarstaat, of het nu gaat om een eerste
adviesgesprek en installatie, of klantenservice
en trainingen. We hebben meerdere
aanspreekpunten en heel veel ondersteunend
materiaal, waaronder een snel reagerende
helpdesk, een interactief forum en toegang tot
een bibliotheek met technische documenten
en handleidingen, mocht u die nodig hebben.

Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen waarom
deze eenvoudig te installeren, gebruiksvriendelijke
software tot de marktleiders behoort. De
combinatie van een aantal nuttige functies
levert aantrekkelijke voordelen op. Sla om en
oordeel zelf.

“We hebben lang gezocht naar een
complete ICT-oplossing voor
leslokaalbeheer, PC-besturing en
toezicht op het internetgebruik. Er
was geen enkel ander programma dat
ons alles kon bieden wat we zochten,
maar Impero heeft het allemaal.”
Putteridge High School, UK

“Als wij vragen hebben die niet
behandeld worden in de uitgebreide
kennisbank van Impero, kunnen
we terecht bij hun personeel. Zeer
deskundige en buitengewoon
vriendelijke mensen, waarmee het
prettig samenwerken is.”
Spencer County Public Schools, VS

02

03

de voordelen van Impero Education Pro
geldbesparing
Impero Education Pro bespaart u geld zodra het
is geïnstalleerd. Dankzij het afdruk- en
energiebeheer is het mogelijk de kosten voor
het runnen van een druk netwerk aanzienlijk
te drukken. Alleen al de energiebeheerfunctie
levert in slechts 6 à 8 maanden al een besparing
op, die met behulp van Impero’s slimme
rapportagefunctie eenvoudig is te berekenen.

“Het afdrukbeheer heeft een aanzienlijk
bedrag aan kostenbesparingen
opgeleverd. Onze printkosten zijn
gedaald van £2.000 naar slechts £640
per kwartaal.”
The Phoenix Academy, UK

tijdbesparing
Het meest genoemde voordeel van Impero
Education Pro is de tijdbesparing.
Netwerkbeheerders kunnen vragen
beantwoorden en problemen op afstand
verhelpen. Dat scheelt dagelijks kostbare uren
en in de leslokalen hoeft men minder lang te
wachten op IT-ondersteuning. Leraren hoeven
minder tijd te besteden aan beheertaken in het
leslokaal doordat activiteiten zoals het beoordelen
van examens of het aanmelden van leerlingen
op het netwerk geautomatiseerd zijn.

“Het heeft voor mijn team veel tijd
vrijgemaakt voor ontwikkelingsprojecten
die je altijd wil doen, maar waar je nooit
aan toekomt.”
Putteridge High School, UK

geconcentreerd leren
Impero Education Pro is ontworpen om
leerlingen bij de les te houden en stimuleert
positief gedrag in de klas. Het personeel kan de
schermen van alle gebruikers realtime bekijken,
en zo toezicht houden op het computergebruik,
waarschuwingen instellen voor overtredingen,
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“controleren
wat er in de klas
gebeurt”

en bepaalde websites, applicaties of apparaten
blokkeren. Zo blijft de concentratie gericht op
de lesstof en verdwijnen de vele afleidingen die
online studeren met zich mee kan brengen.

“Met Impero kunt u eenvoudig
afleidingen blokkeren en de docenten
de controle geven over wat er gebeurt
in hun leslokaal.”
Oak Farm Community School, UK

CO2-uitstoot verlagen
Impero Education Pro vermindert onnodig afval
en helpt u om uw CO2-afdruk te verkleinen.
Beperkingen zorgen ervoor dat het beleid voor
redelijk energieverbruik wordt nageleefd en
printercredits ontmoedigen het maken van
onnodige afdrukken. Zo stimuleert Impero
Education Pro duurzamer en milieuvriendelijker
werken. Dit aspect wordt steeds belangrijker,
want we streven naar een groenere toekomst.

“daling van
afdrukkosten van
£2.000 tot £640”

“Door Impero te gebruiken voor het
energiebeheer, verspilt onze school
nu aanzienlijk minder energie.”
Oak Farm Community School, UK

bescherming van leerlingen
Ongepaste inhoud bekijken, persoonlijke
gegevens verstrekken, aanstootgevend
beeldmateriaal openen, cyberpesten, grooming;
en dat zijn nog niet eens alle risico’s. Impero
Education Pro is ontworpen om leerlingen te
beschermen terwijl ze online zijn, met realtime
meldingen en intensief toezicht om ongepast
gedrag te ontmoedigen en overtredingen direct
te signaleren.

“Ik kan Impero van harte aanbevelen
voor iedereen die belang hecht aan de
veiligheid van de gebruikers.”
Oak Farm Community School, VS

“aanzienlijke
vermindering van
energieverspilling”

de functies in Impero Education Pro
Impero Education Pro biedt een complete suite
softwarefuncties, ontworpen voor leslokaal-,
netwerk- en desktopbeheer in de leeromgeving.
Basisschool, middelbare school of universiteit,
het maakt niet uit. Kijk eens naar de vele
functies die we bieden en neem contact met
ons op voor nadere informatie.

energiebeheer

computerlab-beheer

patchbeheer

De docent heeft de controle over het leslokaal
stevig in handen en kan direct meekijken op de
computer van elke gebruiker, in één centraal
overzicht.

Door alle kwetsbare software automatisch te
laten bijwerken naar de laatste versie bespaart
u kostbare personeeluren en verbetert u de
beveiliging op het eindpunt.

toezicht op computergebruik

licentiebeheer

Hiermee stelt u de grenzen vast waarbinnen
het digitale leren optimaal kan gedijen. U kunt
het gebruik van internet, applicaties en hardware
volgen en beperken.

Het licentiebeheer vindt plaats op netwerkniveau.
Er wordt aangegeven hoeveel licenties er in
gebruik zijn en de toegang tot de software
wordt beperkt voordat de officiële limiet wordt
overschreden.

e-safety
Beschermt de leerlingen tegen de gevaren van
het online werken door redelijke grenzen te
stellen met behulp van trefwoorddetectie,
blokkeringen en filters.

voorraadbeheer
Dankzij de automatische voorraadcontrole ziet
u in één oogopslag in hoe oud uw apparatuur is
en in welke staat ze verkeert, zodat u ze, niet
eerder of later dan nodig is, kunt laten vervangen,
opknappen of verwijderen.

afdrukbeheer
Individueel toegekende printercredits en
bepaalde beperkingen zorgen ervoor dat het
beleid voor redelijk energieverbruik wordt
nageleefd en voorkomen onnodig afdrukken
door de leerlingen.
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geliefd bij
onderwijzend
personeel

geliefd bij
technisch
personeel

De centrale controle over het energieverbruik
in het netwerk, programmering van in-/
uitschakeling op afstand en diverse rapporten
zorgen voor behoud van de efficiëntie en
houden de besparingen bij.

geliefd bij het
management

besturing en ondersteuning
op afstand
Docenten en ondersteunend IT-personeel
kunnen computers op afstand besturen om een
probleem te verhelpen, assistentie te verlenen
of te laten zien hoe iets moet gebeuren.

desktopgebruik
De rapportage over de gebruikspatronen voor
specifieke apparaten maakt het mogelijk om
goed geïnformeerde aankoopbeslissingen te
nemen en optimaal gebruik te maken van de
aanwezige machines.

gehaat onder de
leerlingen
(maar ooit zullen ze ons
dankbaar zijn!)
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info@imperosoftware.com
www.imperosoftware.com
+44 (0) 1509 611 341
Impero Head Office, 21 Jubilee Drive,
Loughborough, LE11 5XS. UK

