Schoolapp: het nieuwe
communiceren
De schoolapp is het nieuwe communicatiemiddel
waarmee u heel gemakkelijk en snel contact kan leggen
met de ouders. De smartphone is communicatiemiddel
nummer 1! Het scherm van de smartphone wordt vaker
gebruikt dan welk medium dan ook. Dat maakt een app
voor een school een krachtig communicatiemiddel.
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Communiceer eenvoudig met
ouders via de schoolapp
Met één druk op de knop alle ouders op hun mobiel bereiken? Ervaar
hoeveel tijd u met de schoolapp bespaart in oudercommunicatie.
Al onze schoolapps zijn geschikt voor Android en iOS. Overweegt u ook een schoolapp?
Dat kan al vanaf 495,- euro eenmalige investering.

Eigen beheersysteem

Pushberichten voor belangrijk schoolnieuws

Met ons makkelijk bedienbare Content
Management Systeem (CMS) kunt u heel makkelijk
de schoolapp bijhouden. Onze schoolapp heeft een
overzichtelijk dashboard waar u kunt zien hoe vaak
de app gedownload is. Bekijk het aantal pageviews
per dag en de meest populaire onderdelen van uw
app.

Stuur snel en eenvoudig met één druk op de knop
pushberichten naar alle ouders of alleen naar
ouders van een bepaalde groep. Een pushbericht is
een kort bericht dat op het scherm van de telefoon
getoond wordt. Ook al heeft de gebruiker de app
niet geopend, hij of zij krijgt het bericht direct te
zien. Een bericht dat niemand kan ontgaan. Zo kan
uw school een pushbericht sturen voor `Breaking
Nieuws’. Het plaatsen van een pushbericht is snel
en eenvoudig te doen via ons handige Content
Management Systeem (CMS).

Gebruikt u Google Analytics voor uw
webstatistieken? Dan kunt u zelfs uw Google
Analytics account aan de app koppelen. Dan
heeft u een deel van de app statistieken ook daar
beschikbaar. Beheer eenvoudig via ons CMS uw
gebruikersgroepen. Voeg zelf teamleden toe en pas
de inlogaccounts aan. Met een paar klikken heeft u
een nieuwe gebruiker aangemaakt.

Koppelen met uw website
Websites voor School kan indien gewenst alle
informatie die u op uw schoolwebsite plaatst ook
direct laten tonen op de schoolapp. Zodoende hoeft
u maar op één plek uw content te plaatsen.
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