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CUSTOMER SUCCESS STORY: KONING WILLEM II COLLEGE
										
(English)
The Koning Willem II College is a public school for ’gymnasium, atheneum, havo and
vmbo-tl’. The school also has a three-year course music/sport for pupils with special
talents and we have a ’LOOT’ status since 2009. The school was founded in 1866 and
may call itself ’Royal’ since 1948. From 1866 to 1934, the school was housed in the palace
of King William II in the city, from 1934 to 1971 in a building on the ’Ringbaan Oost’ and
since 1971 at the ’Tatraweg’.
Infrastructure
The software to create and manage the Windows 7 base images is ENGL combined
with VMware. We use Zenworks Configuration Management to manage al workstations
in the educational network. We use Bundle Commander to manage all applications.
Installation as well as updates, because of the ease of use the application offers. Only
a few clicks for a new installation of for example Java, VLC Player, Acrobat Reader and
many more standard applications. But for complex applications that require different
settings, you can also make a bundle.
Feedback
“In the past, all applications were installed locally and updating many standard
applications was quite a challenge. After all, you first had to update all applications,
or delete the old version and then install the new version. Since we have Bundle
Commander, that all has changed.
Here at Koning Willem II College we use Bundle Commander for several years now and
are extremely satisfied. Particularly the ease of use with the provisioning of new default
applications as well as - almost - all other applications. This in conjunction with ENGL is
a joy, but also the updating is just a matter of a few clicks.”
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Het Koning Willem ll College is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo-tl. Ook heeft de school een driejarige heterogene afdeling
muzisch/topsport voor leerlingen met bijzondere talenten én hebben we sinds 2009 een
LOOT-status.
De school verzorgt al lessen vanaf 1866 en mag zich vanaf 1948 ook ‘Koninklijk’ noemen.
Van 1866 tot 1934 was de school ondergebracht in het paleis van Koning Willem ll in de
binnenstad, van 1934 tot 1971 in een gebouw aan de Ringbaan Oost en aan de Tatraweg
zitten we vanaf 1971.
Infrastructuur
ENGL in combinatie met VMware zijn de programma’s voor het maken en beheren van
de Windows 7 basis image. We gebruiken Zenworks Configuration Management voor het
beheer van alle op het educatieve netwerk aanwezige werkplekken. Bundle Commander
gebruiken we tenslotte voor het beheer van alle applicaties, zowel installatie alsmede
updates vanwege de eenvoud die het programma ons biedt. Slechts enkele klikken
verwijderd van een nieuwe installatie van bijvoorbeeld Java, VLC-player, Acrobat Reader
en veel andere standaard applicaties. Maar ook van ingewikkelde applicaties, die om
diverse instellingen vragen kun je makkelijk een bundle maken.
Feedback
“In het verleden werden alle applicaties lokaal geïnstalleerd en was vooral het updaten
van vele standaard applicaties een behoorlijk karwei. Je moest immers eerst alle
applicaties updaten, dan wel de oude verwijderen en daarna de nieuwe installeren. Maar
sinds de komst van Bundle Commander is dat verleden tijd. Wij op het Koning Willem II
College gebruiken nu sinds enkele jaren Bundle commander en zijn er uiterst tevreden
over. Vooral het gemak waarmee je nieuwe standaard applicaties alsmede -bijna- alle
overige applicaties in combinatie met ENGL kunt uitrollen is een feest op zich. Maar ook
het updaten is slechts het werk van enkele klikken.”
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