Mogelijkheden schooljaar 2017 - 2018
Schoolwebsite
ContentManagementSysteem voor het
primair onderwijs.
Zeer uitgebreide mogelijkheden:
- geoptimaliseerd voor computer, tablet en
smartphone;
- onbeperkt aantal gebruikers;
- 10 GB opslagruimte, onbeperkt dataverkeer
per maand;
- instructievideo's inclusief online stap voor
stap opzetten van de website;
- ondersteuning via online ticketsysteem of
telefonische helpdesk;
- zie www.schoolsunited.eu/sla voor ons
service level agreement.

Scholen met meer
dan 100 leerlingen
jaarlijks € 340,-

Scholen met 100 of
minder leerlingen
jaarlijks € 230,-

Staffels meerdere
websites
2-5 scholen
6-10 scholen
11-20 scholen
21-30 scholen
31-50 scholen

€ 320,€ 300,€ 270,€ 250,€ 230,-

scholen met minder dan
100 leerlingen betalen
€ 230,-

Basis ontwerp Schoolwebsite
Ontwerp van de website gebaseerd op logo,
kleuren en lettertypes van de school.

eenmalig € 450,-

eenmalig € 450,-

eenmalig € 450,-

jaarlijks € 22,00

jaarlijks € 22,00

jaarlijks € 22,00

jaarlijks € 45,-

jaarlijks € 45,-

jaarlijks € 45,-

eenmalig € 455,-

eenmalig € 455,-

eenmalig € 455,-

€ 135,of
€ 275,-

€ 135,of
€ 275,-

€ 135,of
€ 275,-

Bovengenoemde prijzen
zijn excl btw

Bovengenoemde prijzen
zijn excl btw

Bovengenoemde prijzen
zijn excl btw

Opties Schoolwebsite
Domeinnaamregistratie inclusief 100
e-mailadressen of koppeling naar Microsoft
Office 365, Google Apps for Education of een
andere externe partij.
50 GB opslag i.p.v. 10 GB opslagruimte.
Skypetraining 2 x 2 uur met consultant in
het stap voor stap opzetten en vullen
van de website i.p.v. zelf online
instructievideo’s bekijken en
opdrachten uitvoeren.
Overzetten van de inhoud van de oude naar
de nieuwe website. (Met of zonder foto’s)
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SchoolApp versie 4
Ouders ontvangen een activatiecode via het
Oudercommunicatiesysteem en na registratie
hebben de ouders toegang tot groep of
groepen van hun kinderen. De leerkracht kan
nieuwsberichten aanmaken, een push-notificatie sturen en selecteren of een ouder mag
reageren. Ook kan een leerkracht een
groepsspecifieke kalender bijhouden en
fotoalbums uploaden die alleen voor de
ouders van de groep te zien zijn. In het
algemene gedeelte van de SchoolApp zijn de
nieuwsbrieven, groepsoverstijgende nieuwsberichten, kalenderitems en fotoreportages
te vinden. Werkt alleen in combinatie met het
Oudercommunicatiesysteem.

Prijs
excl btw.
€ 0,50 per leerling per
jaar
School tot 100
leerlingen €100,School 100-150
leerlingen €150,Scholen >150
leerlingen €0,50 per
extra leerling
Altijd in combinatie met
Oudercommunicatiesysteem

OuderCommunicatieSysteem
Ouders registreren zichzelf middels een
activatiecode en koppelen de kinderen aan
de groep of groepen van de school. Het team
kan de hele school, een groep(en), deel van
een groep, speciale groep of een individuele
ouder een e-mail sturen. Antwoorden van
ouders komen terug in de e-mail box van de
betreffende leerkracht. Daarnaast kan de
beheerder en/of kunnen de leerkrachten
oudergesprekken aanmaken en ouders
uitnodigen om zichzelf in te schrijven voor
een oudergesprek. De leerkracht kan een
overzicht als pdf uitprinten.

€ 0,50 per leerling
per jaar

Basislicentie
Wanneer de website bij SchoolsUnited wordt
afgenomen, zijn er geen kosten voor een
basislicentie om van de SchoolApp gebruik te
maken.

Bij geen afname
bedragen de
basiskosten € 200,per jaar

Set-up
Middels een telefonisch consultant wordt de
beheerder wegwijs gemaakt in de
SchoolApp. De lay-out wordt vervolgens
aangepast aan de wensen van de school. Na
deze sessie kan de beheerder zelfstandig een
teamtraining geven middels bijgeleverde
instructievideo’s. Daarna kunnen de ouders
uitgenodigd worden met eveneens een
bijgeleverde instructievideo en/of flyer.
Tijdens het implementatietraject kan de
beheerder terugvallen voor support op
consultant die de oplevering heeft gedaan.

€ 160,-
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Team training
Het team kan middels een digiboard door de
beheerder getraind worden in het gebruik
van de SchoolApp.
In een tijdsbestek van van ca. 1 uur hebben
de leerkrachten de App geïnstalleerd en
kunnen deze beheren.
Zij zijn dan gekoppeld aan hun eigen
groep(en) en kunnen nieuwsberichten,
kalenderitems en fotoalbums plaatsen.

Prijs
excl btw.
Aan deze service
zijn geen kosten
verbonden

Gepersonaliseerde App in de App- en Playstore
Besturen/scholen vanaf 2500 gebruikers
kunnen worden voorzien van een eigen App.
Het openingsscherm (splash-screen) wordt
aangepast aan de huisstijl. Deze gepersonaliseerde App bevat uiteraard dezelfde technische eigenschappen en mogelijkheden als
de SchoolApp.

€ 995,-

Narrowcasting
Op ieder gewenste locatie, bijvoorbeeld ingang school of klas, hangt een scherm waarop
informatie wordt weergegeven die van belang is. De kalender, de jarigen, nieuwsberichten en
overige (geplaatst via de SchoolApp), gecombineerd met inspirerende fotoś. Eenvoudig te
plaatsen, hip en actueel.
Enkel Google Chrome is toereikend voor installatie en aansturing. Wij raden een Chromebox
aan die Chrome opstart in een kiosk modus. Indien gewenst kan SchoolsUnited dit verzorgen.
Kosten hiervoor bedragen
€ 250,-. De school dient zorg te dragen voor een (HDMI) scherm welke aan de Chromebox
gekoppeld wordt.

€ 195,per licentie per jaar
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Webdesign & Huisstijl ontwerp

Prijs
excl btw.

Een goede huisstijl kan veel meer zijn dan alleen een mooi logo. Denk hierbij ook aan de kleur,
lettertypes of foto’s die worden gebruikt. De huisstijl moet goed bij de wensen van de school
passen, functioneel en esthetisch zijn. Een boodschap kan nog zo sterk zijn, het ontwerp moet
aanspreken. Door een optimale combinatie tussen informatie en opmaak wordt het gewenste
resultaat behaald. Het is altijd belangrijk dat een grafisch ontwerp nauw aansluit bij de
huisstijl, doelstelling en missie van de school. Zo spreek je de juiste doelgroep aan en roept
het de gewenste reactie op.
Basis ontwerp schoolwebsite
Ontwerp van de website gebaseerd op logo, kleuren en lettertypes van de school.

€ 450,-

Logo ontwerp
Nieuw logo
Vernieuwing logo

€ 595,€ 250,-

Onderdelen website
Banner ontwerp bovenzijde website ( waar het logo in staat )

€ 80,-

Achtergrond ontwerp

€ 80,-

Iconen menu of website
Ontwerp footer
Voor meer informatie of voorbeelden kunt u kijken op onze website
www.schoolsunited.eu -> webdesign
Hier vindt u onder andere :
- Recent opgeleverd
- Huisstijl design proces
- Vernieuwing logo en website
- Bestaand logo nieuwe website
- Compleet nieuwe huisstijl

Bovenstaande geeft een weergave van de vele mogelijkheden van SchoolsUnited. Uiteraard
maken wij graag een pakket op maat die voldoet aan specifieke wensen.
SchoolsUnited staat voor innovatie. Wij zullen jullie hier uiteraard vrijblijvend over informeren.
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

€ 40,- per icoon
€80,-

