
Geef les vanuit alle hoeken van de klas
Lesgeven, delen en meedoen in de klas is een stuk eenvoudiger met de juiste 
technologie. Splashtop Classroom is de beste leerling van zijn klas en is een eenvoudig 
te gebruiken onderwijstool die de manier waarop docenten en studenten met elkaar 
omgaan, heeft veranderd. Met Splashtop Classroom zit u niet meer vooraan in de klas of 
hoeft u niet rechtstreeks vanaf uw computer te werken.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
• Bedien de klascomputer op afstand - Maak verbinding met de klascomputer 

vanaf uw mobiele apparaat en neem de controle over de les. Kom achter uw bureau 
vandaan en verbeter het klassenbeheer.

• Deel inhoud met studenten - Laat studenten communiceren zonder hun stoel 
te verlaten. Selecteer een persoon of een groep studenten om inhoud van hun 
apparaten te bekijken, te bedienen en er aantekeningen bij te maken. Deel met 
maximaal 40 studenten tegelijk.

• Deel alles direct, in realtime - Deel ELKE applicatie - zelfs streaming video. Keynote, 
PowerPoint, websites, Word-documenten, Flash-video's, online quizzen ... alles!

• Verander uw mobiele apparaat in een interactief whiteboard - Leg ideeën 
moeiteloos vast met in-app whiteboard-tools. Gebruik de werkbalk om inhoud te 
tekenen, markeren of overschrijven. Gebruik de hulpmiddelen voor schijnwerpers en 
schermschaduw om studenten gefocust te houden.

• Brede apparaatondersteuning - Splashtop Classroom ondersteunt de apparaten die 
jij en je leerlingen gebruiken. Ondersteunde apparaten zijn onder meer iOS- (inclusief 
iPhone en iPad), Android-, Chromebook-, Mac- en Windows-apparaten.

• Eenvoudig beheer - Scholen en districten kunnen gemakkelijk honderden docenten, 
apparaten en studenten beheren. Houd alles centraal beheerd.

Wie heeft er baat bij?

• Docenten kunnen gemakkelijk lessen geven 
waar dan ook in de klas op elk apparaat.

• Studenten zijn meer betrokken en kunnen 
vanaf hun eigen apparaten met lessen 
omgaan.

• Schoolbeheerders en IT-afdelingen kunnen 
alles beheren, schalen en op de hoogte blijven 
met de eenvoudige gebruikersbeheerinterface 
van Splashtop Classroom.

Controle. Annoteren. Delen. 
Bezighouden.
Docenten kunnen hun desktop en 
applicaties delen. Leerlingen kunnen 
lesinhoud bekijken, beheren en er 
aantekeningen bij maken vanaf hun 
apparaten.

Splashtop Classroom

Splashtop Classroom is perfect voor docenten en 
instructeurs die de hele ruimte willen betrekken!

“Splashtop Classroom stelt onze docenten in 
staat om de betrokkenheid van studenten met of 
zonder projector te vergroten - en stelt studenten 
ook in staat om de controle over te nemen en hun 
ideeën vanaf hun eigen apparaat te presenteren. 
Splashtop heeft ook het extra voordeel dat 
docenten en beheerders overal toegang hebben 
tot hun bestanden en informatie zonder dat ze 
naar kantoor hoeven te gaan en aan hun bureau 
vastgeketend hoeven te worden. "

- Darrin Tingey, Directeur Technologie, Fremont 
Re-2 School District.



Voor scholen en districten
Splashtop Classroom wordt centraal ingekocht en centraal beheerd. Docenten hoeven niet te betalen, 
en alles is inbegrepen voor docenten - extern bureaublad, aantekeningen maken en delen op pc 
/ Mac. Met de beheerconsole kunt u gebruikers uitnodigen en beleid instellen om gebruikers en 
apparaten te beheren

• Schalen - Staat een onbeperkt aantal docenten toe - waarbij elke docent zijn computer kan 
streamen naar maximaal 40 apparaten van leerlingen. Geïnstalleerd op uw interne server, achter 

uw firewall en geïntegreerd met uw Active Directory.

• Beheren - Op beleid gebaseerde console stelt u in staat om eenvoudig docenten toe te voegen/ uit 

te nodigen en instellingen te configureren.

• Veilig - Stel toegang op docent- en apparaatniveau in, activeer/ deactiveer gebruikers en 

apparaten, maak of importeer SSL-certificaten. Alle verbindingen zijn volledig versleuteld.

• Rapport - Gedetailleerde geschiedenis van verbindingen en sessie- / apparaatinformatie.

• Uitbreiden - Maak verbinding met Windows RDS- of VDI-servers om Windows-applicaties op 
mobiele apparaten te leveren.

Lees meer en meld u aan voor 
uw gratis proefperiode
www.splashtop.com/classroom
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systeem vereisten

Clientvereisten (clientapparaten)
• Windows XP, 7, 8 of 10
• Mac 10.7 of hoger
• Chromebook
• iOS-versie 10.0 of hoger
• Android-tablet 3.1 of hoger, Android-

telefoon 4.0 of hoger
• ARM v7-processor of nVidia Tegra
• Internetverbinding vereist

Vereisten voor streamer (op hostcomputer)
• Installeer Splashtop Streamer op een 

desktop of laptop
• Besturingssysteem: Windows XP, 7, 8 of 10 

Mac OS 10.7 of nieuwer
• Processor: 1,6 GHz of snellere dual-core CPU
• Geheugen: 1 GB of meer
• Netwerkverbinding

Voor een oplossing op locatie
Splashtop Center-server

• Ondersteunde besturingssystemen (32/64-
bits versie)

• Windows Server 2008 R2 (Standard, 
Enterprise, DataCenter en Web Edition)

• Windows Server 2012, Windows Server 
2012 R2

• Windows Server 2016
• Windows 7 (Professional, Enterprise en 

Ultimate)
• Windows 8
• Windows 10

• Softwarevereisten
• Het installatieprogramma bundelt 

standaard Java 7
• Vereist Microsoft .NET 3.5 SP1 of hoger
• Voer uit met beheerdersrechten

• Hardwarevereisten
• Bewerker: Intel Core i5 2,0 GHz of hoger
• Geheugen: 8 GB of meer
• HDD: 20 GB of meer

Netwerkvereisten
• Eén IP-adres en domeinnaam:

• Als je een externe firewall-sessie nodig 
hebt, maak dan een openbaar IP-adres 
voor het Splashtop Center aan, of stel 
port forwarding in van het openbare 
IP-adres naar het privé-IP-adres in je 
firewall.

• Eén poort:
• Poort op locatie en relaispoort: 443 

(standaard)
• Zorg ervoor dat poort 443 niet wordt 

geblokkeerd door uw firewall.

Prijzen en plannen 

Coulld

Zie prijzen
Per docent per jaar

Voor individuele docenten, scholen of 
districten

Docenten kunnen hun computer bedienen 
vanaf een iOS- of Android-apparaat, 

aantekeningen maken bij lesinhoud en delen 
met iPads, Android-apparaten, Chromebooks, 

pc's en Macs van leerlingen.

Op locatie

Neem contact met ons op voor prijzen
Per docent per jaar

Minimaal 5 docenten

Voor scholen of wijken die extra 
capaciteit, beheer of beveiliging nodig 

hebben

Docenten krijgen dezelfde functies 
als de cloudservice, maar met meer IT-

beheerfuncties.

Uw IT-beheerder implementeert Splashtop 
Center op een interne server en voorziet 

gebruikers van Active Directory. Extra beheer- 
en beveiligingsopties zijn ook beschikbaar.

https://www.splashtop.com/nl/pricing?tab=education
https://www.splashtop.com/nl/contact-us

