Datasheet

HP Touchpoint Manager voor het
onderwijs
Eenvoudig IT-beheer voor het onderwijs

HPTouchpoint
Manager
Afgestemd op
de behoeften in
het onderwijs

Snel te installeren,
gemakkelijk
in het gebruik

HP Touchpoint Manager voor het onderwijs heeft één
eenvoudig dashboard dat IT-medewerkers toegang geeft
tot cloud-gebaseerde bewakings-, beheer- en probleemoplossingstools.1
Afgestemd op de behoeften in het onderwijs

Met een intuïtief dashboard dat in realtime inzichten en waarschuwingen biedt, zorgt
HP Touchpoint Manager ervoor dat u verbonden blijft met de devices op uw school, ongeacht
het merk of het besturingssysteem.
• Beheer data, devices en gebruikers individueel of groepsgewijs overal waar u internettoegang
heeft.2
• Houd de inventaris en status van apparaten bij en los problemen snel op.
• Voer onderhoudstaken gemakkelijker in minder tijd uit.

Eén oplossing
voor alle apparaten

Snel te installeren, gemakkelijk in het gebruik

HP Touchpoint Manager voor het onderwijs biedt u de mogelijkheid om problemen op te sporen
en te verhelpen voordat ze de productiviteit van docenten en leerlingen aantasten. Zo houdt u
uw devices in bedrijf, in het leslokaal en daarbuiten.
• Ontvang in realtime meldingen en bekijk rapporten om problemen snel te kunnen aanpakken
en ernstige storingen te voorkomen.

Gunstig geprijsd
en ﬂexibel

• Elimineer routinetaken en laat docenten eenvoudige IT-activiteiten, zoals het opnieuw
instellen van een wachtwoord, zelf uitvoeren.
• Creëer extra beheerdersrollen, zodat verschillende gedelegeerden zonder volledige ITbeheerdersrechten kunnen worden aangewezen om specifieke beheertaken uit te voeren.
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Eén oplossing voor alle apparaten

HP Touchpoint Manager voor het onderwijs versterkt en vereenvoudigt de handhaving van
beveiligings- en mobiliteitspolicy's doordat u hetzelfde beveiligingsmodel kunt toepassen op
pc's en mobiele devices.
• Beveilig data en devices van de school en van
docenten en leerlingen door beveiligingsbeleid
en wachtwoorden op te leggen.

• Maak of bewerk patchbeheerprofielen en
pas patches toe voor een groot aantal
gangbare software-applicaties.

• Detecteer bedreigingen en reageer
snel met meldingen, rapportage en
geomappingfunctionaliteit die het IT-team
helpen beveiligingsbeleid te handhaven en
apparaten op afstand te beveiligen.3

• Bestempel devices als privé- of
schooleigendom en pas daarop
gedifferentieerde policy's toe.

• Vind, vergrendel en wis verloren of gestolen
devices op afstand.3

• Distribueer goedgekeurde mobiele applicaties
naar beheerde devices/gebruikers.

• Verleen groepen gebruikers en/of devices
Wi-Fi-toegang.

Gunstig geprijsd en flexibel

Met HP Touchpoint Manager voor het onderwijs beschikt u over één IT-beheeroplossing met op
looptijd gebaseerde licenties en speciale prijzen voor het onderwijs waarmee u uw bestaande
IT-resources optimaal kunt benutten.
• Vermijd de extra licentiekosten van meerdere beheeroplossingen voor verschillende apparaten.
• Betaal alleen voor wat u nodig heeft: u kunt gemakkelijk services toevoegen of verwijderen als de
behoeften veranderen.
• Vermijd overheadkosten voor implementatie van verschillende supportoplossingen in uw omgeving.

Functies van HP Touchpoint Manager voor het onderwijs:
Patchbeheer voor software van derden
Maak of bewerk profielen om patches
te installeren voor populaire softwareapplicaties zoals Adobe Acrobat, Java
en Chrome.
BYOD-policy
Bestempel een toegelaten device als
privé- of bedrijfseigendom om de
toegang van IT tot privé-apparaten te
beperken.
Device Erase Bit Locker-encryptie
Probeer een Windows-device op
afstand te wissen door BitLockerencryptie te detecteren en BitLocker te
gebruiken om een schijf te wissen.3
Apparaat vinden
Bepaal de locatie van een zoekgeraakt
apparaat op een online plattegrond.4
Firewallbeleid
Bewaak en schakel de Microsoft
Windows-firewallservice in op
Windows-computers.
Groepen
Stel snel policy's in voor groepen
gebruikers en/of devices.
HP ondersteuningsforums
Bekijk en lees artikelen en informatie
van de gebruikersgemeenschap.
Apparaat vergrendelen
Vergrendel het scherm (blokkeren met
pin) of meld af uit Windows op een
beheerd device dat verloren of gestolen
is.3

Meerdere apparaten toelaten
Vereenvoudig grootschalige toelating
van apparaten en gebruikers door
de toelating en provisioning van een
groot aantal devices tegelijkertijd uit te
voeren met één pincode.
Microsoft-patchbeheer
Maak of bewerk profielen om patches
toe te passen voor updates van
Microsoft Windows en Microsoftapplicaties, zoals Office.
Installatie van Microsoft Windowsapplicaties
Implementeer applicaties in de MSI- of
.exe-bestanden op beheerde Windowsapparaten.
Installatie van mobiele applicaties
Creëer, distribueer en beheer bundels
met mobiele applicaties voor iPad®,
iPhone®, Windows 10 Mobile en Google
Play voor AndroidTM-devices.
Beveiligingsbeleid voor mobiele
devices
Pas beveiligingsniveaus op maat toe op
tablets en mobiele devices.
Wachtwoordherstel
Herstel een vergeten wachtwoord
op Windows-notebooks, -tablets of
-desktop pc's.

Alarm op afstand
Laat een alarm klinken om een
zoekgeraakt Windows- of Androiddevice in de buurt op te sporen.4
Rollenbeheer
Wijs bepaalde beheerde gebruikers
aan als gedelegeerde beheerders, die
zonder volledige IT-beheerdersrechten
software- of apparaatspecifieke
beheertaken kunnen uitvoeren.
Rapportage
Hardwarestatus
Een geconsolideerd overzicht
van batterij- en schijfstatus voor
toegelaten apparaten.
Hardware-inventaris
Een geconsolideerd rapport
van de apparatuurinventaris op
apparaattype, besturingssysteem en
fabrikant.
Installatie van mobiele applicaties
Een overzicht van applicaties die zijn
geïnstalleerd op beheerde devices.
Zie op welke devices verplichte apps
ontbreken en welke optionele apps
zijn geïnstalleerd.

Ondersteuning voor telefoon en chat
Ontvang telefonische en chatondersteuning naast zelfhulpservice.

Compliance met
beveiligingsprofielen
Een geconsolideerd overzicht van
de veiligheid en compliance van
toegelaten apparaten op basis
van het beveiligingsbeleid en
patchprotocol van uw bedrijf.

Proactieve meldingen
Ontvang meldingen over problemen
zoals het handhaven van virus- en
firewallbeschermingspolicy's, de status
van schijven en de batterij.

Software-inventaris
Zie gedetecteerde applicaties op
toegelaten devices op datum,
besturingssysteem, applicatie of
uitgever.
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Slimme batterijstatusbewaking
Ontvang een melding wanneer de
batterij van een Windows-computer
vervangen moet worden.4

Virusbeschermingsbeleid
Detecteer of antivirussoftware is
ingeschakeld op een Windows-device.
Als dat niet zo is, kunt u automatisch
Microsoft Windows Defender
of Microsoft Security Essentials
inschakelen.

Wi-Fi-voorziening
Verleen en herroep toegang tot
een draadloos netwerk voor iPad,
iPhone en Android-devices zonder
de inloggegevens aan gebruikers te
tonen.

Productspecificaties van HP Touchpoint Manager:
Kenmerken
Basic

1 device per gebruiker, Azure Active Directory, batterijstatus, BYOD-policy, apparaat vinden3, firewallbeleid, groepen,
status, kennisdatabase, apparaat vergrendelen3, meerdere apparaten toelaten, beveiligingsbeleid voor mobiele
devices, proactieve meldingen, alarm op afstand3, hardwarestatusrapportage, hardware-inventarisrapportage,
compliancerapportage voor beveiligingsprofielen, virusbeschermingsbeleid, apparaat wissen3, ondersteuning via
telefoon en chat

Pro

Alle functies van de Basic-versie plus
Installatie van applicaties, wachtwoordherstel, patchbeheer van derden, rapportage: Installatie van applicaties,
wifivoorziening

Systeemvereisten

Vereisten voor browser

Pc’s

Desktop pc's/notebooks van alle grote fabrikanten met
Windows 7 Service Pack 1 (SP1),
Windows 8.1 of hoger5

Google Chrome voor Windows: Versie 53,0 of hoger,
Internet Explorer voor Windows: Versie 11 of hoger,
Firefox voor Windows: Versie 49 of hoger,
Microsoft Edge voor Windows: nieuwste versie

Tablets

iOS 8 of hoger,
Android 4.0.3 of hoger,
Windows 8.1 of hoger (x86- of Intel-platformen)5
Windows 10 Mobile (ARM-platformen)

Safari op iOS: 8 of hoger,
Chrome op Android: Versie 53 of hoger,
Firefox op Android: Versie 49 of hoger,
Microsoft Edge voor Windows: nieuwste versie

Smartphones

iOS 8 of hoger,
Android 4.0.3 of hoger
Windows 10 Mobile (ARM-platformen)

Safari op iOS: 8 of hoger,
Chrome op Android: Versie 53 of hoger,
Firefox op Android: Versie 49 of hoger

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/touchpoint/education
Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Deel met collega's

1

Voor HP Touchpoint Manager dient een licentie te 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
op www.hp.com/go/touchpoint/education voor meer informatie over beschikbaarheid.

2

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. 

4

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

5

Uw pc hoeft niet door HP te zijn gemaakt.
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