hét eigentijdse informatiekanaal voor het onderwijs

effectieve communicatie
naar leerlingen en docenten
Schoolcasting is een narrowcasting oplossing die door
Chaboma is ontwikkeld, specifiek voor het onderwijs. Deze
totaaloplossing heeft als kracht om eenvoudig en effectief te
kunnen communiceren naar leerlingen en docenten.
Op verschillende strategische plekken binnen uw vestiging
worden energiezuinige beeldschermen geplaatst om leerlingen
en docenten direct en altijd van actuele informatie te voorzien.

Dankzij Schoolcasting zien leerlingen niet alleen in één
oogopslag of er roosterwijzigingen zijn voor de komende
tijd, maar de uitzendpunten tonen tevens belangrijke
mededelingen en specifieke informatie voor leerlingen of
docenten. Schoolcasting bevordert de communicatie en is een
aanwinst voor uw school.

aanbiedingen zijn geldig van 1 september t/m 30 september 2009

kijk op www.bigsnack.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging

ervaar de eenvoud van een
professionele oplossing
Profiteer zorgeloos van effectieve communicatie

Ons team staat altijd voor u klaar

Chaboma zorgt ervoor dat u geen omkijken heeft naar uw
lesroosterinformatie systeem en garandeert de betrouwbare
werking. Alles wordt voor u geregeld, van installatie tot beheer.
Onze efficiënte dienstverlening zorgt ervoor dat u zorgeloos
non-stop kunt profiteren van dit effectieve medium.

Wij controleren op afstand continu de juiste werking van het
systeem en ondernemen direct actie als de situatie daarom
vraagt. Voor gebruikersondersteuning of technische vragen
kunt u altijd terecht bij onze serviceafdeling. Wij zullen u per
direct op afstand helpen en indien nodig zal er een monteur ter
plaatse komen. Deze service is volledig inbegrepen.

Efficiënte koppelingen voor actuele informatie
Schoolcasting is erop ingericht om te communiceren met het
roosterpakket van de onderwijsinstelling. Een koppeling tussen
deze twee systemen maakt het mogelijk om roosterwijzigingen
in het schoolsysteem in te voeren, waarna de wijzigingen
automatisch op de beeldschermen in de school verschijnen.
Hierdoor zijn leerlingen en docenten altijd automatisch op de
hoogte van de laatste roosterwijzigingen.
Daarnaast kunnen nieuwsberichten, informatie over openbaar
vervoer bijvoorbeeld van bushaltes en treinstations in de buurt
en berichten van intranet ook automatisch worden getoond.
Zo communiceert u snel en effectief naar leerlingen en
docenten, zonder dat daar extra handelingen voor nodig zijn,
wanneer dan ook.

Lesrooster
Systeem

Chaboma
web applicatie

Channel Control Engine
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Een enthousiaste ICT-afdeling
Schoolcasting zal met open armen worden ontvangen door de
ICT-afdeling en systeembeheerders. Door het gebruik van veilige
en betrouwbare technieken is er geen omkijken naar de juiste
werking van deze oplossing. Bovendien is het niet nodig extra
overbodige servers op uw locaties te installeren en te beheren
of specifieke software op lokale systemen te installeren. Ervaar
het gemak van 24 uur per dag en 7 dagen per week op elke
locatie toegang hebben tot al uw beeldschermen via het veilige
web-based systeem van Chaboma.

Meer vertrouwen
Met heldere en actuele communicatie weet iedereen wat er
van hem of haar wordt verwacht en voorkomt teleurstellingen.
Leerlingen voelen zich daar beter bij en er groeit meer
vertrouwen. Met Schoolcasting wordt de betrokkenheid groter
en worden leerlingen geïnspireerd, zeker als bijvoorbeeld de
leerlingenraad of themacommissie (gecontroleerd) gebruik kan
maken van schermen.

Dé oplossing
Schoolcasting is een geavanceerde narrowcasting
oplossing waarmee u op eenvoudige wijze uw interne
communicatie beheert. In slechts enkele stappen past
de roostermaker roosterwijzigingen aan en zorgt de
receptioniste dat er binnen een handomdraai actuele
mededelingen voor leerlingen op de schermen worden
getoond.

Heldere communicatie in eigen stijl
Met het Schoolcasting pakket beschikt u over professionele
templates en sjablonen die door onze designstudio
worden aangepast aan de uitstraling en huisstijl van
uw scholengemeenschap. Eenvoudiger een heldere
en professionele uitstraling neerzetten is simpelweg
onmogelijk.

Schoolcasting werkt met de betrouwbare narrowcasting software Chaboma Professional. Dit solide
systeem is volledig flexibel in te richten, waardoor het
naadloos aansluit op de structuur en workflow van de
organisatie.

Complete oplossing
In het Schoolcasting pakket zit alle apparatuur en software benodigd voor professionele interne communicatie. U beschikt over geavanceerde en energiezuinige
mediaspelers, professionele beeldschermen, montagebeugels en alle benodigde bekabeling.
Tevens krijgt u toegang tot Chaboma Professional, de
zeer gebruiksvriendelijke web-based narrowcasting
software, waarmee u op eenvoudige wijze uw communicatie kunt beheren. Alle benodigde techniek heeft u
per direct voorhanden.
Dit volledige pakket bevat alles wat u nodig heeft om
effectief en efficiënt te communiceren naar leerlingen
en docenten. Bovendien wordt alles netjes voor u geÏnstalleerd.

De meest duurzame narrowcasting
oplossing in de markt
Deze oplossing kenmerkt zich door zowel het gebruik
van energiezuinige apparatuur als het gebruik van efficiënt verantwoorde functionaliteit in de software, zoals
het instellen van de aan- en uittijden van de beeldschermen aan de hand van de openingstijden van de
school.

Benut bestaande infrastructuur
Schoolcasting benut het bestaande netwerk zodanig,
dat de techniek geen belasting is voor de huidige infrastructuur. Grote veranderingen en hoge investeringen
aan het netwerk zijn niet nodig en in de veel gevallen
kunnen uw eventuele huidige schermen worden
ingezet. Zo kan de implementatie snel worden gerealiseerd en blijven de kosten laag.
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