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(English)

The Corlaer College is a high school where students are challenged to get the best out
of themselves. The Corlaer College is a small school that plays an important role for
the region around Nijkerk. But also for students from Nijkerk: every student can follow
appropriate secondary education. The Corlaer College provides education in virtually
all types of education available in the Dutch school system. This program is offered
in two separate buildings. In these two modern buildings education is presented in a
professional and modern way.
Infrastructure
Corlaer College uses ZENworks Configuration Management for the provisioning and
management of Windows 7 on all Windows workstations. ‘ENGL Imaging Toolkit’ is
used for creating, providing and maintaining a base-image. Bundle Commander is used
to create Windows installation bundles for the latest versions of Adobe Flash Player,
Reader, Java, but also more complex bundles for specific educational applications such
as SMART Notebook, Cito Examentester as well NOD32 and SnelStart.
Feedback
“We have been using Bundle Commander for three years now. Bundle Commander
ensures that we spend significantly less time on downloading software and updates, as
well as creating ZENworks Configuration Management bundles for Windows applications
we need to deploy. Because of the extensive software database, which provides all the
settings of the software packages we use, we do not have to search for the parameters
ourselves. All the ‘preferred’ parameters are set by default, we can tweak it additionally
to our needs. The support is excellent, the software database is well maintained and
expanded. We are therefore very pleased with Bundle Commander.”
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Het Corlaer College wil een school zijn waar leerlingen uitgedaagd worden het beste uit
zichzelf te halen. HetCorlaerCollege is een brede maar kleinschalige scholengemeenschap
die een regionale functie vervult voor Nijkerks wijde omgeving. Maar ook voor Nijkerk
zelf geldt: iedere leerling kan er passend voortgezet onderwijs volgen. Het Corlaer
College verzorgt onderwijs in vrijwel alle onderwijstypen: van atheneum tot lwoo. Dit
onderwijs wordt gegeven in twee aparte gebouwen. In deze twee moderne gebouwen
is het onderwijs op een goede en moderne manier vormgegeven.
Infrastructuur
Corlaer College gebruikt ZENworks Configuration Management voor het aanbieden en
beheer van Windows 7 op alle Windows werkplekken. Hiervoor wordt ‘ENGL Imaging
Toolkit’ gebruikt voor het maken en aanbieden van een basis-image. Bundle Commander
wordt periodiek gebruikt voor het aanmaken van de Windows installatie-bundles voor
de laatste versies van Adobe Flash Player, Reader, Java, maar ook complexere bundles
voor specifieke educatieve applicaties als SMART Notebook, Cito Examentester als ook
VirtualBox, NOD32 en SnelStart.
Feedback
“We gebruiken Bundle Commander nu drie jaar. Bundle Commander zorgt er voor
dat wij significant minder tijd kwijt zijn met het downloaden van software en updates
daarop als ook het aanmaken van ZENworks Configuration Management bundles.
Door de uitgebreide software database, waar alle instellingen inzitten van de softwarepakketten welke wij gebruiken, hoeven we zelf niet meer te zoeken naar de parameters
die we moeten instellen. Alle ‘preferred’ parameters worden standaard ingesteld, waarbij
je zelf tweaks kan aanbrengen. De ondersteuning is uitstekend, de softwaredatabase
word goed bijgehouden en uitgebreid. We zijn daarom zeer tevreden met Bundle
Commander.”
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