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(English)

RSG Magister Alvinus accompanies each student so that he or she has the knowledge,
skills and attitude to develop themselves in further education, work and personal
success. Developing talents, both for students and employees is key. Every student and
employee can get the most out of themselves. RSG wants to challenge students with
diverse and high-quality education, thus encouraging each student to perform optimal
and develop their talents.
RSG forms a community with a professional culture, where students and staff take
responsibility for the quality of its performance, and commit to the values of our school.
Infrastructure
We manage our Windows 7 workstations with ZENworks Configuration Management.
We build these workstations using ENGL Imaging Toolkit. During this process a great
amount of Windows bundles are installed on the PCs. These bundles are made using
Bundle Commander. These are applications such as Microsoft Office 2010, Adobe Reader,
Flash, Shockwave, GroupWise and Silverlight. After the full install a few applications are
installed on first use, depending on the location of the PC.
Feedback
“Using Bundle Commander saves us a lot of work. It facilitates our version-management.
In a major release of a product often settings or parameters change. The Bundle
Commander Team always deploys a new version very fast, so as an administrator you
can provision new versions of applications to the workstations soon after the release.
Another plus is customer support. They are very active on social media and send out
a weekly newsletter to keep you up-to-date on deployment and Bundle Commander
related topics. If you still encounter problems and you have a question, you always get
a suitable answer very quickly.”

www.bundlecommander.com | info@bundlecommander.com
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RSG Magister Alvinus begeleidt elke leerling zo dat hij of zij de kennis, vaardigheden
en houding ontwikkelt om succesvol te zijn in de vervolgopleiding, werk en als burger.
Ontwikkelen van talenten, zowel bij de leerling als bij de medewerker, staat binnen de
school centraal. Iedere leerling en medewerker haalt het maximale uit zich zelf. RSG
wil leerlingen uitdagen met afwisselend en kwalitatief goed onderwijs, waardoor elke
leerling gestimuleerd wordt optimaal te presteren en zijn talenten te ontwikkelen.
RSG wil een hechte gemeenschap vormen met een lerende, professionele cultuur,
waarin leerlingen en medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van
het eigen functioneren en zich committeren aan de waarden van onze school.
Infrastructuur
Wij beheren onze Windows 7 werkplekken met Zenworks Configuration Management.
Deze werkplekken worden door ons gebouwd met behulp van ENGL Imaging Toolkit.
Tijdens dit proces worden door ons een groot aantal applicatiebundles op de PC’s
geplaatst. Deze bundles worden gemaakt met behulp van Bundle Commander. Je
moet hierbij denken aan applicaties zoals Microsoft Office 2010, Adobe Reader, Flash,
Shockwave, GroupWise en Silverlight.
Ook nadat de PC volledig geïnstalleerd is worden bij het eerste gebruik nog een paar
applicaties geïnstalleerd die specifiek voor dat lokaal zijn.
Feedback
“Het gebruik van Bundle Commander scheelt ons zoveel werk. Het vergemakkelijkt
het versiebeheer enorm. Bij een major release van een product wijzigt er vaak het één
en ander bij de in te stellen settings. Het team van Bundle Commander brengt altijd
binnen zeer korte tijd een nieuwe versie uit, zodat je als beheerder prima in staat bent
om altijd de laatste versie van een applicatie uit te rollen naar de werkplekken. Een
ander sterk punt is de klantondersteuning. Doordat ze zowel op sociale media actief
zijn, en wekelijks een nieuwsbrief uitbrengen blijf je op de hoogte van de ontwikkeling
van Bundle Commander. Mocht je toch nog tegen problemen aanlopen en je hebt een
vraag, dat krijg je altijd erg snel een antwoord waar je wat aan hebt.”
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