Frank van het Hof, IT manager bij Scholengemeenschap
Ubbo Emmius, over Easy Software Deployment
“Easy Software Deployment is volgens mij een tool die door
heel veel scholen gebruikt zou kunnen worden om meer te
doen in minder tijd.”
Scholengemeenschap Ubbo Emmius heeft acht locaties verspreid
over de provincie Groningen. Dagelijks komen hier ruim 3000
leerlingen over de vloer. Daarbij zijn er, van docent tot aan de
koffiejuffrouw, zo’n 500 medewerkers in dienst.
Dat het faciliteren van de ICT omgeving een opgave is moge duidelijk zijn. Alle locaties
zijn middels een eVPN verbinding aan elkaar verbonden maar het kloppend hart bevindt
zich in Stadskanaal, aan de Stationslaan. Hier ontmoet ik Frank om te vernemen hoe
Easy Software Deployment hem heeft geholpen bij zijn werk.
Frank: “Ongeveer 10 jaar geleden hebben we de overstap gemaakt van Novell Server
naar een Microsoft omgeving. Destijds gebruikten we Zenworks van Novell voor het
imagen van de workstations en om software op de desktops aan te kunnen bieden in de
zogenaamde NAL.
In verband met de overnames en onduidelijkheid bij Novell en de onzekere toekomst
van Zenworks zijn ze daarvan afgestapt.
We kochten SCCM van Microsoft voor het imagen en zijn daarnaast op zoek gegaan naar
een oplossing om de software weer op de desktops te kunnen aanbieden op een
makkelijke manier. Met SCCM bleek dat erg lastig voor elkaar te krijgen.
Met Easy Software Deployment is dat gelukt. Met Easy Software Deployment kunnen we
namelijk wel op een hele eenvoudige manier de software op de desktops beschikbaar
maken. Het uitrollen en patchen van software en applicaties kost ons nauwelijks nog
tijd, op deze manier. We zijn flexibeler en hebben meer rust en overzicht. Daarbij zijn
onze systemen een stuk veiliger door de reguliere updates.
Dat werkt ook positief door in de organisatie. Zo is bijvoorbeeld de werkdruk bij de
helpdesk aanzienlijk gedaald en hebben ze meer tijd om problemen van andere aard op
te lossen.
www.easysoftwaredeployment.nl

