EDUgrip Centraal®:
de kracht van centralisatie
Unilogic EDUgrip Centraal® is dé oplossing als u zich volledig wilt richten op uw onderwijstaken én optimaal gebruik wilt maken van de allerlaatste ICT-toepassingen. Door uw ICTsystemen te outsourcen heeft u maximale grip op de kosten en is de beschikbaarheid van
uw automatisering gegarandeerd. Unilogic neemt de volledige verantwoordelijkheid voor
een up-to-date en optimaal functionerende leer- en werkomgeving. Bovendien is uw ICT
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helemaal toegerust op nieuwe vormen van onderwijsondersteuning, zoals multimediale
leerobjecten, coaching op afstand en digitale diensten van bibliotheken en musea. U kunt
direct overstappen op EDUgrip Centraal® of eerst kiezen voor de lokale oplossing EDUgrip.
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Kracht door eenvoud
EDUgrip Centraal® biedt u een degelijke en betrouwbare ICT-omgeving. Uw schoolnetwerk is
volledig geautomatiseerd; u heeft er letterlijk
geen omkijken naar.
Vanuit ons centraal, hightech data- en communicatiecenter verzorgen we de techniek achter
alle ICT-processen binnen uw onderwijsorganisatie. Het grote voordeel van deze centrale
oplossing is dat technische infrastructuur in uw
scholen sterk vereenvoudigt. Servers, routers,
telefoonlijnen, telefooncentrales, kabelaansluitingen en zelfs videoapparatuur worden overbodig. U maakt gebruik van de allerbeste
voorzieningen, die we centraal voor u inrichten,
onderhouden en up-to-date houden. Inmiddels
maken honderden scholen en een veelheid
aan gebruikers naar volle tevredenheid gebruik
van dit baanbrekende concept.

Wat goed is blijft,
de toegevoegde waarde stijgt!
Met EDUgrip Centraal® verdwijnt ingewikkelde
ICT-infrastructuur volledig uit uw schoolgebouw(en). Wat blijft zijn uw computers, telefoons en randapparaten (zoals printers). Zij
worden aangestuurd via ons hightech data- en

290216_UNIL_FACTSHEET_EDUGR_CENTRL_LC.indd 1

communicatiecenter. Voor alle duidelijkheid:
we koppelen uw bestaande computers en randapparatuur aan onze centrale voorzieningen.
U hoeft uw huidige apparatuur dus niet te
vervangen en u kunt uw eigen educatieve software blijven gebruiken. Alles waar u tevreden
over bent, blijft zoals het is. U bent verzekerd van
continu teit en beschikbaarheid van uw ICT én
er komen talloze nieuwe mogelijkheden bij. U
abonneert zich op de diensten waar u gebruik
van wilt maken. In onze dienstencatalogus vindt
u een actueel overzicht van ons complete dienstenpakket, inclusief gedetailleerde omschrijvingen.
Alle services zijn voorzien van harde beschikbaarheidsgaranties.

In verbinding met de toekomst
EDUgrip Centraal® vereist een hoogwaardige
breedbandvoorziening, zoals glasvezel. Dergelijke verbindingen zijn de toekomst, in het onderwijs en daarbuiten. Beschikt u nog niet over
een breedbandvoorziening, dan kunnen we u
vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden
om deze aan te leggen. Desgewenst verzorgen
we de complete aanleg voor u. Vervolgens is de
weg vrij voor EDUgrip Centraal® en haalt u toepassingen met grote meerwaarde voor modern
onderwijs binnen de schoolmuren. Denk daarbij

aan de beschikbaarheid van een gemeenschappelijke leer- en werkomgeving voor alle leraren
en leerlingen, en aan multimediale lesondersteuning. De kosten van de breedbandverbinding verdient u eenvoudig terug met de besparingen die EDUgrip Centraal® u oplevert.

SKOPOS
Noud van der Cammen |
Bovenschools ICT-medewerker
Als je over automatiseren spreekt, dan is
wat Unilogic doet écht automatiseren.
Met EDUgrip Centraal® en een hoogwaardige breedbandverbinding werkt op
locatie alles volledig automatisch. Bij een
nieuwe pc volstaat letterlijk één druk op
F12 en alles is klaar. Dit is automatisering
zoals het hoort. Naast stabiliteit en snelheid is het van belang dat de gemiddelde
docent, zonder specialistische ICT-ervaring, ermee overweg kan. Dat is het geval.
En alles werkt in 99% van de gevallen.
Voor die resterende procent is een snelle
en servicegerichte helpdesk beschikbaar.
Unilogic biedt echt een totaalpakket en
dat werkt heel prettig.
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Meerwaarde, géén meerkosten!

Garanties zwart op wit

Eenvoudig overstappen

De kracht van EDUgrip Centraal® is dat u zeker
bent van continu teit, klaar bent voor de allerlaatste ICT-toepassingen én aanzienlijke besparingen kunt realiseren. Doordat steeds meer
scholen onze centrale voorzieningen gebruiken,
kunnen we zeer lage kostprijzen hanteren. De
afname van onze hoogwaardige serverdiensten
is bijvoorbeeld veel goedkoper dan de aanschaf
van een eigen server in de school. Bovendien
hoeft u zelf al die apparatuur niet meer te kopen
of onderhouden. Naast de daarmee gepaard
gaande technische beslommeringen verdwijnen ook nog eens alle exploitatielasten die
daaraan verbonden zijn. Denkt u aan alle afschrijvingskosten, onderhoudsabonnementen,
energie- en licentiekosten. Al met al bespaart u
een substantieel bedrag per maand. Van deze
besparingen kunt u om te beginnen alvast de
benodigde breedbandverbindingen bekostigen.

EDUgrip Centraal® geeft u de grootst mogelijke
zekerheid ten aanzien van continu teit. We staan
24 uur per dag, 7 dagen per week garant voor de
systemen in ons data- en communicatiecenter.
Mocht zich centraal onverhoopt een probleem
voordoen, dan zult u daar geen hinder van ondervinden. U bent altijd beschikbaar en bereikbaar. Daarover maken we keiharde afspraken
met u, die we duidelijk vastleggen in Service
Level Agreements (SLA’s). Die kunnen we zonder
meer afgeven, omdat we uitsluitend werken
met high-end-apparatuur, die op alle onderdelen dubbel (redundant) is uitgevoerd.

Beschikt u eenmaal over een hoogwaardige
breedbandvoorziening, dan is overstappen snel
en eenvoudig. Binnen twee dagen is EDUgrip
Centraal volledig operationeel. Zelfs tijdens die
twee dagen ervaart u geen enkel ongemak;
u kunt gewoon gebruik blijven maken van uw
computers, software en randapparatuur. Maakt
u inmiddels al gebruik van EDUgrip? Dan is de
overstap zelfs in enkele uren geregeld. Informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie, dan maken we direct een afspraak voor
een vrijblijvend adviesgesprek.

Vaste lage prijs per leerling
EDUgrip Centraal® is in alle opzichten een transparante oplossing, ook wat betreft de ﬁnanciering. In plaats van een bedrag per service
betaalt u een vaste lage prijs per leerling per
jaar. Elke school, groot of klein, proﬁteert zo van
dezelfde kwaliteit en betaalt naar draagkracht.
Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan. We
rekenen u graag het hele meerjarige kostenplaatje voor, zodat u precies weet waar u aan
toe bent.

Complete
helpdeskondersteuning

Unilogic EDUgrip Centraal® biedt de hoogste
kwaliteit tegen zeer lage kosten. Bereikbaar
voor onderwijsorganisaties van elke omvang.

Voor al uw vragen staat onze helpdesk voor
u klaar. Optimaal bereikbaar via telefoon en
e-mail, op schooldagen van 8.00 tot 17.00 uur.
De helpmedewerkers hebben allemaal een ICTachtergrond en beantwoorden al uw vragen.
Heeft u een heel speciﬁeke vraag, dan wordt u
doorgaans direct doorverbonden met een van
onze specialisten. Is er een technisch probleem
op een van uw schoollocaties? Dan is er snel
iemand ter plekke om het te verhelpen.
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