Brief

One-stop IT-beheer
voor het onderwijs
HP Touchpoint Manager voor het onderwijs
Verhoog de productiviteit van leerlingen en docenten door het scholen
makkelijker te maken devices en de verbonden leeromgeving te beheren.

Het onderwijs verandert en maakt steeds
vaker gebruik van de mogelijkheden van
technologie. Leerlingen en docenten zijn
verbonden in het leslokaal en daarbuiten. Dat
schept extra lesmogelijkheden en zorgt voor
nieuwe leerervaringen. De sterke verbreiding
van devices en de toenemende afhankelijkheid
daarvan op scholen vormt een uitdaging voor
veel onderwijsinstellingen, met name wanneer
hun IT-resources beperkt zijn.
HP Touchpoint Manager voor het onderwijs
is een complete oplossing voor scholen om
met één eenvoudig te bedienen dashboard
devices te beheren, ongeacht het merk of het
besturingssysteem1. Aan- en afmelden bij
verschillende applicaties is niet nodig, dus u
kunt problemen snel en eenvoudig oplossen.
Afgestemd op de behoeften in het onderwijs
HP Touchpoint Manager is speciaal
ontwikkeld voor scholen met beperkte
IT-resources. Dankzij de gebruiksvriendelijke
interface, standaardconfiguraties en
beveiligingsinstellingen kunnen ook
IT-beheerders met weinig ervaring hun
omgeving zonder veel moeite beheren.
Met HP Touchpoint Manager beheert u
uw omgeving met één interface die de
snelle veranderingen in applicaties en
besturingssystemen bijhoudt, zodat u dat zelf
niet hoeft te doen.
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Ondersteuning voor meerdere platformen
Beheer eenvoudig gebruikers en devices
van verschillende merken met diverse
besturingssystemen, inclusief volledige
ondersteuning voor Windows 10.

Snel te installeren, gemakkelijk in het gebruik
U kunt binnen minuten aan de slag. Er is
geen langdurig installatieproces en grote
aantallen devices kunnen tegelijkertijd met
één pincode worden toegelaten. Omdat het
cloud-gebaseerd is, zijn apparaatbeheer- en
ondersteuningstools vrijwel overal waar
u netwerktoegang heeft2 beschikbaar
om problemen in realtime op te lossen.

HP Touchpoint Manager stelt de IT-afdeling in
staat beveiligingspolicy's te handhaven voor
groepen, devices op afstand te beveiligen
en bedreigingen op de school en daarbuiten
te detecteren en erop te reageren. Daardoor
werkt IT effectiever en zijn docenten en
leerlingen productiever.
Eén oplossing voor alle apparaten
Beheer apparaten van verschillende merken
met verschillende besturingssystemen via
de HP Touch Point Manager app en voer
onderhoudstaken snel en gemakkelijk
uit. IT-beheerders of hun gedelegeerden
kunnen eenvoudig iPhone- en iPad-devices
en andere devices met Microsoft® Windows,
Windows 10 Mobile en Android toelaten.
Gunstig geprijsd en flexibel
In tegenstelling tot gespecialiseerde
oplossingen dekt HP Touchpoint Manager
alles, zodat u de extra licentiekosten van
meerdere oplossingen vermijdt. Er zijn geen
installatiekosten en er is geen extra hardware
nodig. Speciale training en certificeringen zijn
niet vereist.

HP Touchpoint Manager biedt
meerwaarde in het onderwijs
HP Touchpoint Manager voor het onderwijs
is een complete beheeroplossing om
docenten en leerlingen nu en in de
toekomst productiever te laten werken.
Met de standaard beveiligingsinstellingen
kunnen scholen een veilige IT-omgeving
creëren. HP Touchpoint Manager is een
cloud-gebaseerde app met eenvoudige,
handige tools, voor iedereen, niet alleen voor
IT-professionals.
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Ontvang statusmeldingen in
realtime1 om problemen snel op te
sporen

Vind, vergrendel of
verwijder data op
verloren of gestolen
devices3, 4

Beperk kwetsbaarheden in de beveiliging
tot een minimum
door bewaking
en implementatie
van kritische
applicatiepatches

Houd de apparaatinventaris bij,
bewaak de status
van onderdelen en
optimaliseer het
levenscyclusbeheer
van apparaten4

Kenmerken van HP Touchpoint Manager voor het onderwijs
Basiskenmerken
• Azure Active
Directory
• Batterijstatus
• BYOD-policy
1

2

 oor HP Touchpoint Manager dient een licentie te
V
worden aangeschaft, het ondersteunt Android™, iOS,
Windows 10 Mobile en Windows 7 (SP1) of Windows 8.1
of latere besturingssystemen en pc's, notebooks,
tablets en smartphones van verschillende fabrikanten.
Niet in alle landen beschikbaar, kijk voor informatie
over de beschikbaarheid op
www.hp.com/go/touchpoint/education.
Internetservice is vereist en moet apart worden
aangeschaft.
HP Always on Remote Management functies (wissen,
vergrendeling, ontgrendeling en rapportage van
BIOS-foutcodes) zijn beschikbaar op bepaalde
HP EliteBooks en vereisen een internetverbinding,
Intel® vPro™-technologie en -functies in S3/standby,
S4/slaapstand en S5/zacht uitschakelen. SATA-schijven
worden gewist. Op afstand wissen van zelfversleutelende
schijven met actieve hardware-encryptie wordt
niet ondersteund.

3. 

• Device Erase Bit
Locker-encryptie
• Apparaat vinden3
• Firewallbeleid

• Groepen
• Hardwarestatusrapportage
• Hardwareinventarisrapportage
• HP supportforum
• Apparaat
vergrendelen3

• Microsoftpatchbeheer
• Beveiligingsbeleid
voor mobiele devices

• Compliancerapportage voor
beveiligingsprofielen

• Proactieve meldingen • Softwareinventarisrapportage
• Alarm op afstand3
• Virusbeschermings• Rollenbeheer
beleid

• Meerdere apparaten
toelaten

• Apparaat wissen3

Pro-kenmerken
Alle kenmerken van HP Touchpoint Manager Basic, plus:
• Installatie van applicaties
• Wachtwoordherstel
• Patchbeheer van derden

• Ondersteuning voor telefoon
en chat
• Wi-Fi-voorziening

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/touchpoint/education

Afhankelijk van bepaalde externe factoren, bijvoorbeeld
dat het verloren product ingeschakeld is en verbonden is
met internet. De service is geen garantie.
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