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Emmen, 6 november 2015.

Beste mensen,

Graag willen we jullie in deze nieuwsbrief informeren over een aantal actuele ICT-onderwerpen.

1. Norman Antivirus.

De dreiging van kwaadaardige software op internet neemt nog steeds toe.
Om onze netwerken zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen virus- en
spamaanvallen is er voor de komende jaren een licentie afgesloten, die recht geeft op het
gebruik van de NORMAN Endpoint protection. Deze software zal op alle administratie- en
digibordcomputers worden geinstalleerd. De ICT-er van de school krijgt nog nadere
informatie over de wijze waarop dit uitgevoerd moet worden.
Voor het onderhoud van systemen is het van belang dat updates van Microsoft en Iobit
(Advanced System Care) worden uitgevoerd en niet genegeerd.
2. Thuisgebruik NORMAN voor onderwijzend personeel.
Het afgesloten contract met Norman geeft het onderwijzend en ondersteunend personeel
recht om thuis gratis gebruik te maken van de Norman Security Suite.
De software kan worden gedownload door het volgen van de volgende link:
http://www.norman.com/support/security_suite/nl
Tijdens de installatie moet een geldige licentiesleutel worden ingevoerd. Deze code is door
AVG, de leverancier van Norman naar de school gestuurd. De directie of ICT-er kan jullie
deze code verstrekken.

3. Touchscreens.
In de komende 2 jaren worden de beamers i.c.m. digiborden gefaseerd vervangen door
Touchscreens. In 2015 zijn er al 46 schermen gemonteerd. Naast deze montage worden de
wandgoten aangepast en er nieuwe digibordcomputers geleverd. Een prima uitstraling voor het
Openbaar Onderwijs!
De Touchscreens vragen enig onderhoud. Dat bestaat uit het afnemen van stof van het scherm
met een vochtige doek. (NIET TE NAT!) Verder moeten de randen stofvrij zijn. Hierin zijn
cameraatjes verwerkt die de touchfunctie registreert. Deze wordt door het stof verstoord.

De levensduur van een scherm is o.a. gerelateerd aan het aantal branduren. Dit betekent dat het
scherm uitgeschakeld moet worden tijdens pauzes en gymuren.

4. Wachtwoord extern bureaublad verlopen.
Als er tijdens het werken op het extern bureaublad een melding komt, dat het wachtwoord
binnen 3 dagen moet worden gewijzigd, moet deze worden genegeerd. De voorgestelde
toetsencombinatie CTRL-ALT-DEL werkt niet op het extern bureaublad, maar geldt voor de
lokale computer.
Op het moment, dat het wachtwoord van het extern bureaublad echt verlopen is, komt er vanzelf
een scherm naar voren, waarin het wachtwoord kan worden gewijzigd.
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