BEHEERSBAAR
IN DE CLOUD
Is werken in de cloud slim voor uw school? Het antwoord is kort en eenvoudig:
ja. De praktijk leert dat de meeste software die scholen gebruiken beschikbaar
is via de cloud. Denk aan uw e-mail en de portal Basispoort, waar het grootste
deel van de educatieve software is ondergebracht. Daarnaast gebruikt uw
school waarschijnlijk specifieke educatieve programma’s, heeft u behoefte
aan dataopslag, wilt u graag uw netwerk, tablets en andere devices centraal
beheren, eenvoudig kunnen printen en nog veel meer.
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Wilt u weten of de ISObox ook voor uw school de oplossing is? Neem gerust contact met ons op:
www.isogroep.nl | 0418-655050
ISO Groep biedt al ruim 20 jaar slimme oplossingen voor het onderwijs. Wij zetten ons dagelijks in voor het ontzorgen van onze klanten
zodat zij zich bezighouden met het onderwijs. Wij zoeken steeds naar de juiste oplossingen op het gebied van ICT, wifi, telefonie en touchscreens, uiteraard aangevuld met dagelijkse zaken als printen, kopiëren en scannen. U vindt ons in Haaften en Veenendaal.

