Live@edu
Het platform voor samenwerking en communicatie
tussen studenten
Wilt u betere services voor uw school en tegelijkertijd
tijd en kosten besparen? Wilt u overstappen op een
gehoste e-mailoplossing zonder de controle over uw
e-mailomgeving te verliezen? Maak dan kennis met
Microsoft Live@edu. Met gratis Outlook Live
e-mailservice op basis van Exchange 2010, met 10 GB
aan online opslagruimte.

Package A
• Intake
• Afhandeling door Winvision van het administratieve proces tussen
Microsoft en de onderwijsinstelling benodigd voor deelname van een
onderwijsinstelling aan het programma (aanmelding
onderwijsinstelling, configuratiegegevens, logo’s, etc.)
• Inrichten Windows Server;
• Levering door Winvision van een vooraf geïnstalleerde (virtuele)

Outlook Live biedt het vertrouwde en veilige Outlook Web
Access (OWA), voorzien van naam en logo van uw
onderwijsinstelling, waardoor uw studenten een levenslange
band met uw onderwijsinstelling kunnen opbouwen. Met 25
GB aan extra opslagruimte is Live@edu meer dan alleen
maar e-mail, u hebt bijvoorbeeld ook toegang tot de agenda,
gedeelde documenten, instant messaging, video chat en
mobiele e-mail waardoor de mogelijkheden tot samenwerken
en communicatie van uw onderwijsinstelling worden
vergroot.
Packages
Winvision heeft voor het Live@edu programma een tweetal
‘packages’ ontwikkeld waarmee een onderwijsinstelling snel
en doelmatig aan de slag kan met het inrichten en de
ingebruikname van dit programma binnen de
onderwijsinstelling.
Package A
De prijs voor het ‘Live@edu package A’ bedraagt € 9.500,excl. BTW.
Package B
Bestaat uit de onder Package A genoemde onderdelen,
exclusief de met een * gemarkeerde punten en een
aanvulling.
De prijs voor het ‘Live@edu package B’ bedraagt € 5.000,excl. BTW.

omgeving met ILM en de speciale koppeling (Management Agent)
voor het creëren van Live ID’s. De virtuele omgeving kan op MS
Hyper-V of VMware gebaseerd zijn
• Configuratie binnen ILM van de koppeling met het juiste
bronsysteem (één enkel systeem) op basis van wensen en
configuratiegegevens van de onderwijsinstelling
• Configuratie binnen ILM van de koppeling met de Live omgeving op
basis van configuratiegegevens van Microsoft;
• Aan laten maken van alle benodigde Live ID’s door ILM en instellen
ILM voor juiste afhandeling van toekomstige toevoegingen,
wijzigingen en verwijderingen. (Oud)studenten kunnen hierna direct
met hun Live ID gebruik maken van e-mail, agenda, messenger, etc.
Dus het programma is dan volledig operationeel
• 12 maanden incidentmanagement en vragen, SLA niveau 3
(kantoortijden)*
• Changes op nacalculatie tegen standaard tarief*

Package B
• Als A exclusief de met een * gemarkeerde punten
• 1 Maand support via servicedesk voor incidentenmanagement
en vragen, SLA niveau 3 (kantoortijden).

Gericht op oplossingen, gevoel voor mogelijkheden

Live@edu: het platform voor samenwerking
en communicatie tussen studenten

Uitbreidingsmogelijkheden
Mogelijke uitbreidingen op de packages, die door Winvision apart geoffreerd kunnen worden, zijn:

Uitbreiding
• Inrichten door Winvison van ‘Single Sign On’ functionaliteit vanuit een bestaand Portaal naar Outlook Live Mail
• Configureren van koppeling(en) binnen ILM naar een Directory waarmee e-mail adreslijsten van (oud)studenten
gegenereerd, aangevuld of bijgewerkt kunnen worden
• Bouw van en integratie met SharePoint portaal
• Uitbreiden ILM tot een volledige Identity Management implementatie/oplossing
• Uitbesteden beheer van de (virtuele) ILM omgeving

Zelf doen
De onderwijsinstelling is zelf verantwoordelijk voor de volgende zaken (niet in scope van package):

Exclusief
• Benodigde softwarelicenties
• Een VMware ESX Server of MS Hyper-V Server waarop de virtuele omgeving kan draaien
• Consistentheid brongegevens
• Kenbaar maken van Live ID’s (incl. wachtwoord) aan (oud)studenten
• Beheer van deze (Virtuele) omgeving

Over Winvision
Winvision is leverancier, adviseur en ontwikkelaar van ICT-oplossingen op basis van Microsofttechnologie voor organisaties binnen het onderwijs en de gezondheidszorg. Winvision verzorgt daarbij
het volledige traject, van analyse en advies tot en met implementatie en beheer. Winvision zorgt er
bovendien voor dat de oplossingen geheel worden afgestemd op de specifieke wensen en behoeften
van de organisatie en naadloos in de bestaande omgeving, de infrastructuur en met elkaar worden
geïntegreerd.
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