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Mobile Device Management 
speciaal voor het onderwijs

Creativiteit, Veiligheid, Flexibiliteit

Jamf School is eenvoudig, ongecompliceerd en eenvoudig te beheren.

Waarom Jamf School?



Met een MDM-oplossing (Mobile Device Management) kun je mobiele 
apparaten – zoals computers, tablets en smartphones – vanuit een centrale 
locatie configureren en beheren.

Als je een groot aantal apparaten hebt, heb je een eenvoudige en ongecompliceerde 
beheeroplossing nodig, met name in een schoolomgeving.

Met een MDM-oplossing beheer je op een handige en draadloze manier alle apparaten, 
ongeacht waar die zich bevinden. Een centrale server brengt via het internet een beveiligde 
verbinding met de apparaten tot stand en beheerders kunnen het allemaal via een eenvoudige 
interface beheren. MDM-oplossingen geven leerkrachten en IT-beheerders een handige manier 
om apparaten voor leerlingen, klassen of zelfs meerdere instellingen te beheren. Leerkrachten 
kunnen alle apparaten beheren terwijl ze digitale lessen geven.

Korte toelichting

Mobile Device Management



     

Jamf School is een krachtige en betaalbare MDM-oplossing voor het moderne, 
digitale klaslokaal.

Het systeem is gebaseerd op ZuluDesk-technologie en oorspronkelijk in 2014 op een 
Nederlandse school ontwikkeld. Inmiddels wordt het gebruikt door onderwijsinstellingen in 
meer dan 50 landen.

Met Jamf School kunnen alle Apple apparaten eenvoudig worden beheerd. Het biedt 
eenvoudige voorzieningen voor IT-afdelingen, leerkrachten en ouders.

In combinatie met Apple apparaten is Jamf School de beste MDM-keuze voor het onderwijs. 
Beheerders hebben eenvoudig controle over de inventaris, de implementatie en de beveiliging 
van alle Macs, iPads, Apple TV's en iPhones op elke school, en het systeem integreert met een 
ongekend gemak met bestaande IT-oplossingen.

Waarom Jamf School?

Alle voordelen op een rij



Meer informatie over gegevensbescherming kun je vinden op:

https://www.jamf.com/privacy/

Gebruiksgemak
De interface van Jamf School is overzichtelijk en duidelijk. Beheerders kunnen apps, 
profielen en documenten implementeren vanuit een overzichtelijk menusysteem: 
ze hoeven niet door diverse submenu's te bladeren. Jamf School-partners installeren 
en configureren Jamf School, en dit kan lokaal op je school of op afstand worden 
gedaan.

Integratie van Apple services
Jamf School geeft op een handige manier toegang tot Apple services, zoals Apple 
School Manager, volumeaankopen van boeken en apps, en apparaatinschrijving.

Klaslokaalbeheer
Minder afleiding, meer leren. Jamf School geeft leerkrachten volledige controle over 
alle Apple apparaten in de klas, met de mogelijkheid om apps en webpagina's te 
blokkeren, en functies zoals spellingcontrole.

Rendabel voor het onderwijs
De prijsstructuur van Jamf School is eenvoudig en transparant. Een apparaatlicentie 
kost slechts €5 per jaar, of €20 levenslang*, inclusief updates. Beide licentieopties 
zijn inclusief Jamf Standard Support.
*Gekoppeld aan het serienummer van het apparaat

Gegevensbescherming en hosting in Duitsland
Met Jamf School kan je school veilig werken. Onze servers staan in Duitsland, en 
onze hoogste prioriteit is om ervoor te zorgen dat het gebruik van Jamf School altijd 
veilig en eenvoudig is.

Anonieme gegevens
Synchroniseer Jamf School-gebruikers en -klassen anoniem met Apple School 
Manager om je persoonlijke gegevens op onze servers in Frankfurt te houden.

Innovatieve apps 
Jamf School biedt innovatieve apps met diverse handige voorzieningen die speciaal 
zijn ontwikkeld voor leerkrachten, studenten en ouders. Gebruik de apps gratis op 
grond van de Jamf School-licentie.

https://www.jamf.com/privacy/


Het aantal mobiele apparaten op scholen blijft groeien. Dit vraagt om 
schaalbare en intuïtieve IT-beheeroplossingen.

Jamf School biedt een krachtig beheersysteem waarmee je een onbeperkt aantal apparaten 
kunt beheren. Of je nu één school of een hele scholengroep moet beheren, Jamf School is 
de perfecte oplossing.

Voor IT-beheer

Een schaalbare en intuïtieve oplossing



Dashboard van Jamf School
Het dashboard geeft je een compleet overzicht. Je kunt eenvoudig alle beheerde 
apparaten, gebruikers, populaire apps en nog veel meer bijhouden.

Apparaat- en gebruikersbeheer
Beheerders kunnen eenvoudig gebruikers, gebruikersgroepen en apparaatgroepen 
maken en beheren. Het is ook mogelijk om detailinformatie over apparaten op te 
vragen en diagnoses op apparaten uit te voeren.   

Ondersteuning voor locaties
Meerdere locaties of scholen beheren, is geen enkel probleem met Jamf School. 
Dankzij de locatieondersteuning kun je eenvoudig elke locatie én de apparaten, 
gebruikers en groepen op die locatie afzonderlijk beheren.  

 Actief profielbeheer
Jamf School ondersteunt verschillende profielen voor leerlingen, leerkrachten en 
andere schoolmedewerkers. Beheerders kunnen lay-outs voor apparaten maken, 
beperkingen installeren en nog veel meer.

Klasbeheer
Beheer moeiteloos klassen door de gewenste apps en het gewenste materiaal naar 
de apparaten te slepen en beperkingen in te stellen. Leerkrachten kunnen bij Jamf 
School apps aanvragen, die vervolgens met de IT-beheerder worden gedeeld.

Jamf School Incident Systeem
Dit krachtige programma helpt de IT-afdeling bij het oplossen van problemen 
met apparaten. Registreer beschadigde iPads en upload foto's of aanvullende 
documenten voor garantie- of verzekeringsclaims.

 iBeacon-profieltoewijzing
Deze functie zorgt ervoor dat profielen automatisch via iBeacon-technologie worden 
toegewezen. Zodra de leerlingen bijvoorbeeld het scheikundelokaal binnenkomen, 
worden automatisch de juiste apps en het juiste onderwijsmateriaal op hun apparaat 
weergegeven, terwijl niet-relevant materiaal wordt verborgen.

Gratis updates
Alle updates en nieuwe apps zijn inbegrepen in een Jamf School-licentie.

 Beheer van AirPrint-printers
Met AirPrint-technologie kunnen documenten worden afgedrukt zonder dat er 
printerbesturingsbestanden hoeven te worden geïnstalleerd. Jamf School biedt 
naadloze ondersteuning voor deze technologie.



De Jamf School Teacher-app is ontwikkeld om te voorzien  
in de behoeften van leerkrachten. 

Met de app kunnen ze snel en eenvoudig Apple apparaten beheren.

Jamf School Teacher sluit aan op de Klaslokaal-app van Apple, waardoor 
beide systemen probleemloos samen kunnen worden gebruikt.

Voor leerkrachten

Jamf School revolutioneert het lesgeven



Lessen voorbereiden
Met de functie voor het voorbereiden van lessen kun je eenvoudig lesprofielen met 
apps en webpagina's opstellen en die tijdens de les aan de leerlingen ter beschikking 
stellen.

Toegangsbeheer
Maak bepaalde apparaatvoorzieningen ontoegankelijk. De leerkracht kan meldingen, 
camerafuncties en het gebruik van webpagina's beheren, zodat de leerling minder 
wordt afgeleid.

 Tijdelijke beperking van appgebruik
Alleen de apps die op de lijst met toegestane apps staan, zijn voor de leerlingen op 
hun iPad beschikbaar. Alle andere apps en bijbehorende meldingen worden tijdelijk 
verborgen.

 Het attentiescherm
Om de onverdeelde aandacht van de leerlingen te krijgen, biedt Jamf School het 
attentiescherm. Met een klik op een knop kunnen de iPads van de leerlingen worden 
vergrendeld en kan indien nodig een bericht worden weergegeven.

 Tijdgebonden beveiliging
Door tijdgebonden of permanente beperkingen op te geven, kunnen iPads ook 
tijdens examens worden gebruikt.

 Berichten schrijven
De Jamf School Teacher-app houdt leerlingen op de hoogte. Via de 
berichtenvoorziening kunnen leerkrachten communiceren met afzonderlijke 
leerlingen of groepen leerlingen.

 Apparaatgegevens
Leerkrachten kunnen over elk apparaat van een leerling algemene informatie 
opvragen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het batterijniveau van een apparaat vaststellen.

 Gedeelde iPads
Door een QR-code te scannen, kunnen profielen aan iPads worden toegewezen. Zo 
kunnen leerkrachten eenvoudig afzonderlijke apparaten aan verschillende gebruikers 
toewijzen. De gebruikers weten welk apparaat ze moeten gebruiken, omdat hun 
afbeelding op het scherm staat. Nadat ze hebben ingelogd, vinden de leerlingen hun 
huiswerk, apps en opdrachten terug zoals ze die hadden achtergelaten.

Online Teacher web-app
Als alternatief voor de app is de Jamf School-interface ook online via een 
webbrowser beschikbaar. Leerkrachten kunnen op een externe locatie en zonder 
iPad lessen voorbereiden.

Ad-hoc classroom
Met enkele klikken kan een leraar op ieder gewenst moment een ad-hoc classroom 
starten met alle studenten in de buurt. 



Leerkrachten over de gehele wereld beheren Apple apparaten 
met Jamf School. Zo creëren ze een betere leerervaring, 
omdat er minder afleiding is.

Met Jamf School Parent kunnen ouders hun kind helpen bij zijn of haar 
huiswerk en eenvoudig het apparaat van hun kind beheren. 

Met de oudervoorzieningen (in de app of via het web) zorgen ouders 
ervoor dat hun kind zich beter op zijn of haar huiswerk kan richten. 

Voor ouders

Actief en op de hoogte



Toegang tot games aanpassen
Met Jamf School kunnen ouders tijdgebonden toegang verlenen aan games en niet-
essentiële apps op de iPad van hun kind.

Berichtenverkeer beheren
Met de eenvoudige instellingen van Jamf School maken ouders het gebruik van apps 
zoals iMessage, WhatsApp en Messenger veiliger en hebben ze meer controle over 
het berichtenverkeer.   

Sociale media beheren
Met Jamf School kunnen ouders regels instellen om het gebruik van sociale media, 
zoals Twitter, Facebook en Instagram, tot specifieke tijden te beperken.  

Locatiemeldingen
De app laat ouders weten wanneer hun kind op school aankomt en daarvan vertrekt.

Veiligheidsvoorziening
Jamf School biedt ook een bewegingsgevoelige voorziening, waarmee meldingen 
automatisch worden uitgeschakeld wanneer een kind aan het fietsen is of loopt.  
Zo is er minder afleiding en neemt de verkeersveiligheid toe.

Kinderen toevoegen
Voeg gemakkelijk je kinderen toe in de app door middel van een QR code.



Waar is mijn Mac?

Het terugvinden van kwijtgeraakte macOS-apparaten is 
nu eenvoudiger dan ooit. Vergrendel apparaten en laat 
eventueel op vol volume een signaal horen. 
 

Jamf School biedt ondersteuning voor macOS: gloednieuwe apps en 
voorzieningen die Jamf School tot de beste MDM-oplossing voor macOS in het 
onderwijs maken.

Via de Jamf School Self Service-app kun je je macOS-apparaat aanpassen met vooraf 
goedgekeurde instellingen en apps.

En als je je laptop kwijtraakt, kunnen we je ook daarbij helpen!

Stel beperkingen voor je kwijtgeraakte macOS-apparaat in totdat je het weer terug hebt. 
 

Voor Macs

Jamf School voor macOS



Jamf School Scripting

Met Jamf School Scripting kun je scripts rechtstreeks vanuit het Jamf School 
Management System uitvoeren, en vervolgens het resultaat daarvan, eventuele 
foutcodes en de uitvoeringstijd van het script zien.

Je kunt aangepaste scripts eenmalig, op een gepland tijdstip of bij bepaalde 
gebeurtenissen, zoals bij inloggen of uitloggen, uitvoeren. Jamf School 
Scripting maakt het beheer van macOS-apparaten nog gemakkelijker.

Jamf School Self Service

Jamf School Self Service geeft de 
gebruiker meer controle over zijn of haar 
onder toezicht staande macOS-apparaat. 
Gebruikers kunnen vooraf goedgekeurde 
programma's, documenten en 
achtergronden downloaden en installeren 
om hun macOS-apparaat naar wens aan te 
passen.



Ad-hoc klaslokaal

Wanneer de leraar instructies geeft aan groep studenten buiten de reguliere klassen, kan er op 
dat moment een ad-hoc klaslokaal worden gestart. Jamf School verstuurt een uitnodiging naar 
alle studenten in de buurt waarna de leraar kan beginnen.

Ad-hoc klaslokalen kunnen aangemaakt worden in de Jamf School Teacher app en maakt het 
mogelijk om op elk gewenst moment een klas te kunnen beginnen. Dit geeft de leraar meer 
mogelijkheden om les te geven, zowel binnen als buiten het klaslokaal.

Spotlight

Ad-hoc klaslokaal, Locaties en Privacy

Locaties

Het beheren van meerdere locaties of scholen is geen enkel probleem met Jamf School. Dankzij 
de locatieondersteuning kun je eenvoudig elke locatie én de apparaten, gebruikers en groepen 
op die locatie afzonderlijk beheren.

IT-beheerders kunnen vanuit dezelfde account apparaten, gebruikers, profielen, apps, 
documenten, slimme groepen en instellingen beheren. Ook kunnen niet-toegewezen Jamf 
School-licenties van de ene locatie naar de andere worden overgezet. 

De synchronisatie tussen Jamf School en Apple School Manager verloopt naadloos. Beheerders 
hoeven alleen maar hun Apple School Manager-tokens te uploaden, en alle locaties, leerlingen, 
leerkrachten, medewerkers en apparaten worden goed in Jamf School weergegeven.



Anonimisering van gegevens

Jamf School kan geanonimiseerde gegevens opslaan in de 
cloud in Duitsland. Door gegevens in Jamf School anoniem te 
synchroniseren met Apple School Manager, blijven persoonlijke 
gegevens veilig binnen de EU. 

De gegevens blijven binnen de EU.



Apple services maken de MDM-configuratie een stuk eenvoudiger.

Apparaten kunnen snel worden ingeschreven en automatisch worden geconfigureerd.  
Met de services kunnen ook apps rechtstreeks worden aangeschaft en worden verspreid.

Jamf School is het ideale beheersysteem dat naadloos compatibel is met alle Apple services. 

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om iPads en Macs aan leerlingen en leerkrachten 
ter beschikking te stellen.

Compatibiliteit

Jamf School en Apple services



* Voor het gebruik van Apple apparaatbeheer en de bulksgewijze aankoop 
van apps moet Apple School Manager worden gebruikt.

Apple apparaatinschrijving

Onderwijsinstellingen kunnen eenvoudig Apple producten implementeren en 
configureren door de inschrijving en het toezicht te automatiseren in een MDM-
oplossing. Na inschrijving kunnen scholen op een gestroomlijnde manier de iPads, 
iPhones, Macs en Apple TV's van hun organisatie implementeren.

Bulksgewijze aankoop van apps

Bij Apple kunnen onderwijsinstellingen apps in grote aantallen aankopen en 
binnen de school verspreiden. Jamf School werkt nauw met Apple samen om 
volumeaankopen naadloos te integreren met het Jamf School Management System.

Apple School Manager: Apple ID's en apps beheren

Apple School Manager is een eenvoudig webportaal waarin beheerders de iPads 
en Macs op een school aan een MDM-oplossing kunnen toewijzen. In dit portaal kun 
je Apple ID's voor alle leerlingen en medewerkers aanmaken en beheren en kun je 
eenvoudig boeken en studiemateriaal aanschaffen.

Dankzij de integratie van Jamf School met Apple School Manager kun je moeiteloos 
klassen, leerlingen en leerkrachten synchroniseren. iPads kunnen draadloos worden 
geconfigureerd. Voor de configuratie en inschrijving met de juiste instellingen en 
beperkingen is minimale handmatige interventie nodig. Via Apple School Manager 
kunnen apparaten worden ingeschreven en kunnen bulksgewijs apps en boeken 
worden aangeschaft.



Lokale helpdesk

Een eersteklas ondersteuning en 
klantenservice zijn kenmerkend voor 
Jamf. Ons vriendelijke supportteam 
helpt je snel en vakkundig bij het 
oplossen van problemen.

Jamf-cloud

Jamf School wordt aangeboden 
via de cloud. Nieuwe functies, 
updates en apps zijn automatisch 
beschikbaar.

EENJARIGE LICENTIE

€ 5.00 *
Voor elk beheerd apparaat is een licentie 
vereist. Deze licentie is overdraagbaar als 

een apparaat moet worden vervangen. 

Inclusief Jamf Standard Support.

Jamf School houdt vergoedingen en licenties overzichtelijk.

Er zijn geen verborgen kosten voor updates of nieuwe releases, wat Jamf School tot een 
betrouwbare MDM-oplossing voor scholen maakt.

De prijzen hieronder gelden per apparaat.

LEVENSLANGE LICENTIE

€ 20.00 *
De licentie is gekoppeld aan een 

serienummer en is geldig zolang het 
apparaat wordt gebruikt. Deze licentie is niet 

overdraagbaar. 

Inclusief Jamf Standard Support.

* Prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen.

Licenties voor Jamf School

Consistent en transparant

Compleet

Een licentie geeft toegang tot 
het Jamf School en Jamf School-
apps, inclusief alle toekomstige 
voorzieningen en updates.

 100% onderwijs

Jamf School is volledig gericht op 
het onderwijs, en dat blijkt uit alles. 
Al onze hulpprogramma's en functies 
zijn specifiek bedoeld voor scholen 
en leerlingen.



Vraag vandaag je gratis proefversie aan!
 

www.jamfschool.com/trial

http://www.jamfschool.com/trial

