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Ondersteuning voor docenten
Zonder beheertool is het voor docenten tegenwoordig erg lastig om de
leerlingen bij de les te houden. Dit omdat leerlingen heel gemakkelijk
met andere dingen bezig kunnen zijn op hun tablets dan de les te
volgen. Met JimmyControl is de leerkracht weer in controle, dit omdat
ze op afstand toezicht en toegang hebben op de apparatuur van de
leerlingen.
Ondersteuning voor ICT’ers
Een beheersysteem dat op windows en apple weet te draaien, snel
te implementeren is, makkelijk in gebruik is, toegang en toezicht
verleend op elk device welke is aangesloten. Dat is het ideaal.
En dat is wat wij kunnen bieden.
Ondersteuning voor bestuurders
Met JimmyControl krijgen leerkrachten weer grip op het gebruik van
de tablets in de klas en daardoor weer meer tijd om les te geven. Ook
kan JimmyControl het gebruik van betaalde Apps optimaliseren en dus
kosten besparen. Hoe? Laat ons het uitleggen.

JimmyControl is een simpel, veilig en compleet device management
waar menig school naar op zoek is. De leerkracht krijgt weer de
controle in het lokaal, de ICT beheerder krijgt weer de controle over
de apparatuur en de bestuurder krijgt weer controle over de kosten.
Het tablet gebruik wordt weer beheersbaar en levert een enorme
tijdsbesparing op in de klas.
De leerkracht kan met zijn App de tablets bedienen en met een paar
simpele handelingen App’s aan of uit zetten of “locken” op een tablet.
Ook kan de toegang tot websites worden geregeld. De leerkracht App
werkt op Android, iOS of op de PC. Wij ondersteunen tablets met iOS
of met Windows en binnenkort ondersteunen wij ook Android devices.
JimmyControl wordt door een eigen team van enthousiaste
ontwikkelaars gemaakt en hierbij luisteren wij graag naar wat u wilt.
Vandaar dat u dit jaar vele nieuwe ontwikkelingen zult zien. Alles
gericht op het simpel gebruik van tablets in de klas.

Mogelijkheden van JimmyControl:
• Windows en Apple tablets beheren middels één centraal en 		
gebruiksvriendelijk online systeem
• Werk- en leeromgevingen volledig op maat in te richten
• Gemakkelijk aanpassingen doorvoeren door docenten voor 		
leerlingen
• Docenten houden controle over de tablets gedurende de lessen
• ICT heeft te allen tijde volledige toegang, toezicht en controle over
de tablets van leerlingen en collega’s
• Kostenbesparend omdat alle devices, aangesloten op JimmyControl,
online en op afstand volledig te beheren zijn door de ICT afdeling
Windows:
• Devices uitrollen en beheren vanuit de admin panel
• Tablets en laptops overnemen vanuit browser
• Tablets en laptops afsluiten/rebooten op afstand
• Inzicht in device specificaties
• Laat de klas via het het digibord meekijken op een tablet
iOS:
• Mogelijkheid om via de portal uit te rollen en te beheren
• Applicaties vastzetten voor leerlingen (applock)
• Het whitelisten van applicaties
• Bepalen welke sites wel en/of niet bezocht mogen worden (weblock)
• Een device lay-out creëren en als standaard uitrollen
• Het pushen van applicaties over the air
• Reset optie zodat na gebruik alle devices weer schoon kunnen
worden opgeleverd
• Stuur app berichten naar een leerling of de hele klas
• Schakel onderdelen uit zoals camera en microfoon op devices 		
binnen jouw groep.
Android beschikbaar medio Q3 2017

