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Licentieoverzicht
de MediaWijze school

compleet, makkelijk én veilig communiceren

de MediaWijze school
licentieoverzicht
De MediaWijze school basislicentie
SchoolWebsite

Licentie voor het gebruik
van de SchoolWebsite

foto van
website
komen

SchoolSchermen
Licentie voor onbeperkt
gebruik SchoolSchermen

SchoolApp

Onbeperkt gebruik door
alle leerkrachten en alle
leerlingen van de SchoolApp

Schoolfotograaf
Vanmiddag, tussen 1 en 3 uur, komt de schoolfotograaf

Met deze tool kunnen scholen op
grote schermen locatiegebonden
Scholen willen zichtbaar zijn en

informatie laten zien. Dat kunnen tv-

op hun website laten zien waar ze

schermen, monitoren of digiborden

voor staan. De SchoolWebsite is de

zijn. Ieder scherm heeft een eigen

basistool voor alle communicatie.

afspeellijst voor verschillende info
op verschillende locaties.

De basislincentie van de
SchoolApp kan gebruikt worden
om de SchoolWebsite en de
SchooolSchermen te vullen.
Leerkrachten kunnen berichten
aan leerlingen sturen en leerlingen
kunnen zelf ook berichten plaatsen.
Een inhouse Social Media platform.

2

Add On
Pack OuderCommunicatie

Add On Pack
Dataoplag
50 GB

Domeinnaamregistratie

Oudercommunicatie:
tel het aantal leerlingen op
school voor de berekening van
het add-on pack.

Standaard ontvang je 20 GB
in de basislicentie. Wanneer
je over de 20 GB heengaat,
kun je per 50 GB dataopslag
per jaar bijkopen.

Je kunt ervoor kiezen de
domeinnaam bij ons of bij
een derde partij te registeren.
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Wat zit er daarnaast in de
MediaWijze school basislicentie?
SaaS (Software as a Service)
Je beschikt over een SchoolWebsite, een
SchoolApp voor leerkrachten en leerlingen en
Schoolschermen. Dit wordt geleverd als Software
als een Service (SaaS). Dit houdt in dat de je
de software huurt tijdens de periode van de
overeenkomst (jaarlijkse overeenkomst). Stopt
de leverperiode, dan zullen wij alle content die
gegenereerd is wissen van onze servers. Je bent
en wordt geen eigenaar van de broncode van de
software.

WebDesignEditor
De mogelijkheden van het design van de
website neemt ieder jaar toe. Iedere school
krijgt automatisch toegang tot deze nieuwe
features. Indien je wilt kun je zelf aan de slag
met de vernieuwingen of (tegen een redelijk
tarief) aanpassingen laten uitvoeren door een
webdesigner.

Support ook in het weekend en op
feestdagen
De basis support is er van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 - 17.00. Maar essentiële
storingen worden ook in de avonduren en in het

weekend bekeken, beantwoord en verholpen.
De software die wij leveren vervult inmiddels
zo’n belangrijke rol voor scholen, dat uitval
ervan zeer onwenselijk is. We checken dus ook
‘s avonds en in het weekend de support tickets
die binnenkomen.

AVG - Auto archiveringsfunctie
Op een door jou aangegeven moment worden
automatisch alle foto’s uit het fotoalbum en
nieuwsitems die ouder zijn dan 12 maanden
gearchiveerd. Op die manier voldoe je, voor wat
dit betreft, aan de AVG wetgeving.

Dataverkeer
Er wordt ieder jaar meer dataverkeer gegeneerd
door de websites, waarbij een snelle verbinding
wenselijk blijft. Wij huren bovendien extra
bandbreedte in om in geval van pieken, zoals
Sinterklaas en kerstviering, altijd een snelle
doorstroming van de data te garanderen. Op
basis van fair use heeft iedere school ten alle
tijde een snelle verbinding.

Dataopslag
Je ontvangt 20 GB per school aan dataopslag.
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HTTPS certificaat

de DNS is inmiddels een vak apart. Zelfs als de
domeinnaam niet bij ons gehost is, mag je ons er
wel vragen over stellen.

Op iedere website zit tegenwoordig een ‘HTTPS’
certificaat, zodat informatie uitwisseling tussen
de gebruiker en de website altijd versleuteld
gebeurd. Dat kun je checken door te kijken of
er bovenin een slotje verschijnt als je naar de
website toegaat.

E-mail afhandeling
Ervoor zorgen dat e-mails verstuurd vanaf de
website worden afgeleverd is een steeds grotere
uitdaging. Er komt technisch gezien (heel) veel
meer bij kijken dan een jaar of 5 geleden.

Afslaan van aanvallen door hackers
Regelmatig proberen hack-robots door te dringen
tot onze software (dat doen zij bij alle software
die op het internet staat). Wij investeren in cybersecurity en zijn daardoor sinds 2008 niet meer
gehacked.

Afslaan van DDOS aanvallen
Een aantal keren per jaar wordt getracht om
middels een DDOS aanval scholen uit de lucht te
krijgen. Een soort van digitaal belletje trekken. De
IBM Cloud services is een extra laag beveiliging
tegen DDOS aanvallen.

IBM Cloud services
In het jaar 2021 wordt op een gegeven moment
de software overgezet naar IBM Cloud services.
Vanaf dat moment draait de software in een
IBM Datacentrum en is de uptime 99,9999%.
Wij betalen IBM voor deze dienstverleningen
en daarmee zijn wij en de scholen qua AVG
wetgeving goed afgedekt.

DNS Beheer (Domain Name Services)
Aan een domeinnaam is onlosmakelijk DNS
beheer gekoppeld. Het up-to-date houden van

Kijk voor meer informatie op www.schoolsunited.eu/licentieoverzicht
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V okt-2020

Notities
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SchoolsUnited
Westerlaan 51
8011 CA ZWOLLE

www.schoolsunited.eu
support@schoolsunited.eu
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