De standaard oplossing speciaal ontwikkeld voor Primair en
Voortgezet Onderwijs. Bijna alles gaat tegenwoordig digitaal
en op scholen worden er steeds meer digitale systemen
gebruikt. De EduConnector is dé onderwijskoppeling die niet
alleen tijdrovende administratie uit handen neemt, maar ook
nog eens het gebruikersgemak verhoogt en super veilig is. Al
sinds 2006 een begrip binnen het onderwijs!

HIGHLIGHTS
•
•
•
•
•
•

Tijdwinst
Kosten besparing
Consistent
Integratie ECK-iD
Geïntegreerd IAM
Single Sign On
• 24/7 wachtwoord reset
• AVG proof

KLANTEN ERVAREN
“Staat het in het LAS
goed, staat het overal
goed.”

STANDAARD SOFTWARE

GEBRUIKERSGEMAK

De EduConnector leest een vaste set
gegevens uit het LAS en zet deze informatie door naar alle producten die
de leerlingen, personeel en ouders
nodig hebben. Dus, maar 1 keer alle
gegevens goed invullen in het LAS
en daarna wordt dit automatisch
gesynchroniseerd naar het doelsysteem, zoals de (Azure) Active Directory, Teams, Itslearning, enz.

De EduConnector bespaard de ICT’er
en de administratie veel werk, daarnaast wordt het gebruikersgemak
voor alle gebruikers verhoogd doordat deze nog maar een enkele gebruikersnaam en wachtwoord nodig
heeft voor alle gekoppelde systemen.

De EduConnector is een standaard
oplossing, die door DWE ICT wordt
ontwikkeld, onderhouden en ondersteund.

Middels het Selfservice wachtwoordportaal kunnen gebruikers eenvoudig zelf hun wachtwoord wijzigen,
hierdoor zal de vraag op uw Servicedesk afnemen.

Met behulp van de grafische Configtool kan de beheerder zelf eenvoudig
wijzigingen doorvoeren.

“Met de EduConnector
heb je laagdrempelig
accountbeheer in eigen
hand voor zowel medewerkers als leerlingen.
Gekoppeld aan diverse
systemen levert het veel
gebruiksgemak op!”
“Geen 1 augustus stress
meer in de vakantie”
“Dankzij de EduConnector
kunnen we klassen en
lesgroepen automatisch
voorzien van Teams”
“De EduConnector heeft
onze AD dynamisch en
up-to-date gemaakt, foutloos en tegen hele lage
kosten.”

MICROSOFT TEAMS

VOORDELEN

Microsoft Teams is bijna niet meer weg te denken uit het onderwijs. Met de
EduConnector is het mogelijk om alle klassen, vakken, lesgroepen en clusters
automatisch aan te maken en bij te houden in Teams.

•
•
•
•
•
•
•

Ga je met Teams aan de slag in je school, dan bespaar je met de EduConnector onnodig veel administratief werk. Zo wordt digitaal lesgeven een stuk
prettiger om in te zetten en kun je je concentreren op de inhoud van de les.

Geen vendor Lock-in
Grafische configtool
Lage footprint
Snelle synchronisatie
Eenvoudig in gebruik
Eenvoudig in beheer
Lage TCO

GEEN RISICO’S

ECK-iD

De EduConnector kent alleen maar voordelen. Onze
eigen ontwikkelde tool voldoet aan de AVG, wordt gehost vanuit ons eigen datacenter in Nederland en kent
geen vendor lock-in.

DWE ICT is de eerste IAM Dienstverlener die ECK
iD volledig heeft geïntegreerd in haar EduConnector. Dit garandeerd een anonieme persoonsgegevens synchronisatie tussen de
systemen die dit ondersteunen.

Automatisch leerlingen en personeel laten onboarden in alle schoolsystemen?
Maak gebruik van de EduConnector
OVER ONS

CONTACT

Wij geloven in duurzamen relaties. Daarom adviseren, creëren
en ondersteunen wij altijd de best passende ICT-oplossingen.
Hoe we dat doen? Onze specialisten staan naast je, kennen het
onderwijs en jouw organisatie. We staan garant voor beveiliging
van informatie én kwaliteit met onze ISO-certificeringen. Zo
kunnen wij de EduConnector op de juiste wijze bij jullie implementeren en bouwen wij met onze partners aan een sterke en
langdurige relatie. Daarom zijn wij Trusted ICT Partner.

Meer weten over de EduConnector?
Neem dan contact met ons op:
035-54 80 110
Of vraag een adviesgesprek aan op
www.dwe-ict.nl/educonnector

