Helpdesk
Zoals u van ons gewend bent, kunt u altijd contact
opnemen met onze helpdesk als er vragen zijn over
Untis Online. Wij staan altijd voor u klaar!

Try before you buy
Uiteraard kunt u Untis Online een keertje uitproberen.
Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice.
Het testen kost u niets!

Altijd up-to-date met een actuele versie
van Untis
Nooit meer werken met een oude of trage omgeving.
De servers van Untis Online zijn altijd up-to-date en
razendsnel.

Back-ups

Untis
Online

Iedere dag worden er automatisch back-ups gemaakt.
Daarnaast kunt u ook altijd zelf een back-up maken. De
keuze is aan u!

Reactie van een tevreden klant:
“Op het Christelijk Lyceum Zeist waren we op zoek
naar een oplossing om Untis te kunnen gebruiken op
de Mac (Apple). Tevens wilden we Untis ook van huis
uit kunnen gebruiken. Hosting via Untis NL B.V. bleek
een uitstekende oplossing. Omdat we ook Unio en PKP
gebruiken was de vraag of ook die programma’s gehost
konden worden. Ook dat kon. Tijdens de testperiode
van een paar weken bleken alle drie de programma’s
soepel en vlot te draaien. Binnenkort zijn alle Windows
computers de school uit!”

Windows, Apple, Android...
Met Untis Online maakt het niet meer uit met welk
besturingssysteem u wilt werken. Of u nu met Windows
werkt, met Linux, Apple of Android, het is aan u.
Doordat de applicatie bij ons op de servers draait en u
enkel en alleen een werkende internetverbinding nodig
heeft, kunt u de roosterapplicatie dus vanaf elke device
benaderen. “Ideale oplossing om vanaf mijn Ipad de
wijzigingen te kunnen doorvoeren zodat dit direct op
school zichtbaar is voor mijn collegae.”
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Online roosteren
met Untis

“Ik kan nu ook op mijn Apple computer
werken aan de roosters!”
“Ik reis iedere dag een uur met de
trein en verwerk hier de dagelijkse
wijzigingen.”

Wat is Untis Online?
Roosteren via het internet
Untis Online is een dienst die geleverd wordt door Untis
NL B.V. Untis Online is een online omgeving waarbij
wij het roosterprogramma Untis via het web aanbieden
aan de gebruiker. Het is alsof de roosterapplicatie op
de computer draait maar in werkelijkheid draait deze op
onze snelle servers in ons datacentrum.
De voordelen van Untis Online
Een groot voordeel is dat u geen applicatie meer nodig
heeft op uw eigen computer en dus geen beheerslasten
meer heeft. Het enige wat u nodig heeft, is een
internetverbinding. Het maakt dus niet uit waar u wilt
werken, op het werk, thuis of op het strand, zolang u
maar een internetverbinding heeft, kunt u werken aan
uw rooster.

Ik wil overstappen, wat moet ik hier
voor doen?
Zodra u gebruik wilt gaan maken van onze dienst Untis
Online neemt u contact op met onze klantenservice.
Nadat een paar zaken gecontroleerd zijn, maken wij
een online omgeving voor u klaar en richten we alles in
zodat u snel en eenvoudig over kunt stappen op onze
online roosteromgeving.

Wij leveren het werkend af
Zodra de roosteromgeving klaar staat, neemt een
consultant van Untis contact met u op en wordt er een
afspraak gemaakt om bij u langs te komen.Tijdens dit
bezoek laat de consultant u zien hoe alles werkt. Het
gebruik van de portalsite, het inlogproces, het gebruik
van de toegangssleutel, de applicatie, en natuurlijk
beantwoordt de consultant alle vragen die u op dat
moment heeft over de omgeving.

Gemakkelijk maar veilig
Om in te loggen op Untis Online dient u een
gebruikersnaam en een wachtwoord te hebben. De
gebruikersnaam krijgt u van ons en het wachtwoord
wordt u aangeboden via uw smartphone. Via een app
geven wij u telkens een nieuw wachtwoord waarmee u
kunt inloggen.
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u tegen een kleine
vergoeding een token aanschaﬀen waarmee u kunt
inloggen.

