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ROC Friese Poort is an educational center for learning, living and the sharing of
knowledge and experience. Personal attention on a small scale and strong regional
ties are important features. Young people and adults are prepared for the job market
and society. Starting points are the students initial level, ambition and talent. With our
Christian background we provide modern education and training. Key concepts are
therefore ‘personal’ and ‘promising’. Our motto is: ‘Together we can go further’.
Infrastructure
ROC Friese Poort Sneek has 750 Windows 7 workstations for 2800 students. All these
workstations are imaged using ENGL Imaging Toolkit 9.
Feedback
“We package the vast majority of the applications ourselves. Therefore, it is very
convenient that with a tool like Bundle Commander this is already done for us for most
standard applications and even for a lot of the other applications. Also making a bundle
goes a lot faster than if we would have to do it ourselves.
The speed at which the available bundles in Bundle Commander are updated, is
remarkable. We are also happy with the speed at which our feedback is incorporated in
newer versions of the product.
We are pleased with the Bundle Commander. It saves time, there is less chance of error
and we are always up-to-date. “
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ROC Friese Poort is een opleidingencentrum voor leren, leven en uitwisselen van
kennis en ervaringen. Persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en sterke regionale
gebondenheid zijn belangrijke kenmerken. Jongeren en volwassenen worden voorbereid
op de arbeidsmarkt en samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn eigen aanvangsniveau,
ambitie en talent. Vanuit de christelijke achtergrond wordt op eigentijdse wijze
invulling gegeven aan onderwijs en vorming. Kernbegrippen zijn dan ook ‘persoonlijk’
en ‘veelbelovend’. Het motto is: ‘Samen kom je verder’.
Infrastructuur
ROC Friese Poort Sneek heeft 750 Windows 7 werkplekken voor 2800 studenten. Al deze
werkplekken worden uitgerold m.b.v. ENGL Imaging Toolkit 9.
Feedback
“Het overgrote deel van de applicaties wordt zelf gepackaged. Daarom is het erg handig
dat m.b.v. een tool als Bundle Commander dit voor de meeste standaardapplicaties en
zelfs een groot deel van de overige applicaties al voor ons gedaan is. Ook het maken van
een bundle gaat vele stappen sneller, dan wanneer we dit zelf zouden moeten doen.
De snelheid waarmee de beschikbare bundles in Bundle Commander up-to-date is, is
bijzonder. Ook de snelheid waarmee onze feedback verwerkt wordt in nieuwere versies
van het product is prima.
Wij zijn blij met het product Bundle Commander. Het scheelt tijd, er is minder kans op
fouten en we zijn altijd up-to-date. “
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