Datasheet

HP School Pack 2.5 met
HP Classroom Manager 3.0
Vernieuw uw lesaanpak en werk flexibeler dankzij technologie

Voldoe aan de wereldwijde onderwijsvereisten en overtref
deze met HP School Pack 2.5, een pakket met digitale
tools en content dat ontwikkeld is voor collaboratieve, op
standaarden gebaseerde en gepersonaliseerde studie, en
HP Classroom Manager 3.0, de oplossing om devices te
besturen, de voortgang van leerlingen te volgen, afleiding te
beperken en het rendement van uw lessen te vergroten door
gezamenlijke discussies.
HP Classroom Manager 3.0 Student Edition
Controleer applicaties, internettoegang en
externe devices van leerlingen. Digitale tools
maken het gebruik eenvoudig en intuïtief.

HP School Pack 2.5 omvat een permanente licentie voor HP Classroom Manager 3.0 Student
Edition per device om makkelijker de apparaten van leerlingen te beheren en beter samen
te werken via technologie in het leslokaal. Neem het bureaublad van leerlingen over om
lesmateriaal uit te delen, de toegang tot bepaalde applicaties, hardware of websites te
blokkeren en individueel of klassikaal te chatten. Schakel alleen-lezen in voor optische drives,
USB-devices en andere externe drives om de toegang tot ongewenst materiaal en virussen te
blokkeren en diefstal van content uit het leslokaal te voorkomen.
Volg de activiteiten en de voortgang van leerlingen
Kijk mee met geopende applicaties, het internetgedrag en de toetsaanslagen om de prestaties
van de leerlingen te volgen en ze bij de les te houden.
Bekijk eerdere activiteiten van leerlingen met web-, applicatie-, IM- en printhistorie.
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Internetservice is vereist en moet apart worden
aangeschaft.

Creëer een collaboratieve omgeving
Maak het onderwijs afwisselender door berichten, groepschats, websites, documenten en
dergelijke te delen.
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Houd de hele dag een journaal in pdf-formaat bij om te zorgen dat de leerlingen al hun activiteiten
en opdrachten kunnen naslaan. Ontwikkel lesplannen, houd een overzicht bij van alle lesmaterialen
en discussies, voeg hoofdstukken toe of plaats bladwijzers om het materiaal beter te ordenen.
Controleer met verschillende evaluatietools of leerlingen de stof begrepen hebben
Maak tests met audio- en videobestanden en houd de score van leerlingen in realtime bij.
Beoordeel het begripsniveau direct met een toets.
Werk met vragen en antwoorden in de vorm van een spel om leerlingen te laten samenwerken.
Neem de stemmen van leerlingen op en speel ze af met de audiofunctie, die perfect bruikbaar
is als talenlab.
Beheer pc's efficiënt en houd ze in bedrijf
Start computers van leerlingen vanaf de console van de docent of technicus en bespaar stroom
door alle pc's centraal uit te schakelen. Bekijk en beheer de printactiviteiten van leerlingen en
wissel bestanden uit.
De console van de technicus biedt gedetailleerde hardware- en software-informatie voor het
IT-team van de school. Bestuur verbonden pc's op afstand, distribueer bestanden en stel beleid
in voor besturingssysteem-, antivirus- en internetbeveiligingssoftware.

Specificaties

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Functionaliteit voor
leerlingen

Groepschats, individuele chats, onderlinge chats tussen leerlingen, vragen
van leerlingen, realtime beheer van het leslokaal met miniatuurweergaven
van leerlingenschermen, inzoomen op leerlingenschermen, bureaublad
van de docent delen, klassenonderzoek, grafische weergave van de
uitslagen van klassenonderzoeken, toetsontwerper, toetsmodules, vraagen antwoordmodus, toetsconsole, audio-opname, computers blokkeren,
internettoegang beperken, websites starten en sluiten op computers van
leerlingen, meebrowsen op internet, applicaties starten en beperken,
toetsenbordbewaking, audiobewaking, interactief whiteboard, bestand
opnieuw afspelen, leerlingenverslag, klassenleider aanwijzen, studiehistorie,
bestanden distribueren naar pc's, lesplanner, printbeheer, apparaten aan/
uitzetten, in-/uitloggen van alle pc's

Systeemvereisten

Op de pc van de docent moet Windows 7, 8, 8.1 of 10 zijn geïnstalleerd.
Systeemvereisten voor HP Classroom Manager 3.0: Een Teacher-versie, die
als enige de mogelijkheid biedt om apparaten te controleren en af te sluiten
voor alle leerlingenversies van het OS, is vereist en dient apart te worden
aangeschaft.

Delen met collega's
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