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Työkalujen käyttöönotto- ja lisensointiratkaisu oppilaitoksille
Tältä alustalta eri käyttäjät (henkilökunta, opiskelijat,
opettajat ja tutkijat) voivat löytää, ottaa käyttöön ja lisensoida
tarvitsemansa digitaaliset työkalut oppilaitoksella käytössä olevan
kertakirjautumisen avulla olinpaikastaan tai käytössään olevasta
laitteesta riippumatta.
Kaikki tarvitsemasi
digipalvelut – nyt ja
tulevaisuudessa

Integroitu ja
helppokäyttöinen

Academic Software -alusta takaa oppilaitoksille

kokonaisvaltaisesti oppilaitoksessa jo

pääsyn kaikkiin tarvitsemiinsa ohjelmistoihin,

käytössä olevien järjestelmien kanssa.

Academic Software -alusta integroituu

pilvipalveluihin, verkkopohjaisiin sovelluksiin
ja oppimisalustoihin, nyt ja tulevaisuudessa.
Alusta tekee helpoksi pääsyn jo yli tuhanteen

Useita käyttöönottotapoja

nimikkeeseen. Joukossa on sekä laajalti

Academic Software -alusta mahdollistaa

käytettyjä ja tuttuja tuotteita että alakohtaisia

pääsyn digitaalisiin resursseihin käyttäjälleen

ja kapeiden erikoisalojen ohjelmia. Alusta myös

sopivalla tavalla riippumatta siitä, mitä

mukautuu oppilaitosten muuttuviin tarpeisiin.

laitetta hän käyttää. Ohjelmistoja,
pilvipalveluja, verkkosovelluksia ja
oppimisalustoja voidaan asentaa paikallisesti,
käyttää verkossa kertakirjautumisen avulla,
aktivoida Microsoft Intunen tai Jamfin kautta,
käynnistää Azure Virtual Desktopilla tai
Academic Software Cloud Playerillä,
ostaa suoraan alustalta tai käynnistää
virtuaalikoneella. Yksi alusta, loputtomasti
mahdollisuuksia!

yksi alusta –
loputtomasti
mahdollisuuksia!

Monikieliset
oppaat ja
helpdeskpalvelu käytettävissä ympäri
vuoden

Integroitu ja automatisoitu
lisensointi

Digitaalisen muutoksen
merkitys oppilaitoksille

Lisensointi on integroitu ja automatisoitu

Digitalisaatio muokkaa jo nyt opetusta ja

Academic Software -portaalin kautta niin,

tekee niin myös tulevaisuudessa.

että käyttäjillä on reaaliaikainen pääsy

Digitalisaation mukanaan tuomat hyödyt

tarvitsemiinsa lisensseihin. Academic

houkuttelevat oppilaitoksia suuresti, mutta

Software automatisoi lisenssien hankinnan

samalla sen haasteet voivat tuntua

kaikkiin tarvitsemiisi digitaalisiin resursseihin.

ylivoimaisilta. Kuinka varmistaa, että

Alustalla integroituvat nimettyjen käyttäjien

kaikilla opiskelijoilla on pääsy tarvitsemiinsa

lisensointi, samanaikaisten käyttäjien

digitaalisiin ympäristöihin olinpaikastaan tai

lisensointi, tuoteavaimet ja PTA-todennus.

käytössään olevasta laitteesta riippumatta?
Miten järjestetään digitaalinen omaisuus

Selkeä hallinnointi
Academic Software -alustalla kaikkia digi-

niin, että jokainen pääsee käsiksi
tarvitsemaansa tietoon, eikä resursseja
tuhlata?

taalisia resursseja seurataan ja hallinnoidaan
niiden parametrien mukaisesti, jotka olet

Academic Softwarella on tähän ratkaisu!

käyttöliittymän kautta asettanut.

Academic Software kehitettiin opetusta
varten, erityisesti auttamaan digitaalisen

Academic Software -alusta…

omaisuuden hallinnoimisessa

•	
on täysin integroitavissa jo käytössä olevan

oppilaitosympäristöissä.

oppimisen hallintajärjestelmän kanssa
•	
kattaa 100 % oppilaitoksen digitaalisista
resursseista
•	
on täysin integroitavissa jo käytössä olevien
ohjelmisto- ja pilvipalvelulisenssien kanssa

ICT-henkilöstö pystyy
hallinnoimaan kaikkia
lisenssejä yhdellä
alustalla

ICT-hallinnon työn keventäminen

Integrointi

Automatisoitu pilvipalveluiden ja

Academic Software -alusta on integroitavissa

virtuaalikoneiden hallinnointi

oppilaitoksessasi jo käytössä olevien

Kun olet asettanut parametrit

järjestelmien kanssa, eli sinun ei tarvitse

pilvipalveluresurssien käyttöä varten,

hallinnoida useaa eri alustaa. Voit seurata

käyttäjät pääsevät itse käsiksi näihin

kaikkien digitaalisten resurssien käyttöä

resursseihin Academic Softwaren

suoraan jo käytössäsi olevan oppimisen

Student Cloud- ja Researcher Cloud -

hallintajärjestelmän tai kertakirjautumisjär-

virtuaalipalvelimien kautta. Lisäksi

jestelmän kautta. Academic Software -

pilvipalveluresursseja lisätään tai

alustalla integroituvat sekä hallinnoidut että

vähennetään automaattisesti tarpeen

hallinnoimattomat laitteet.

mukaan.

Automatisoitu itsepalvelulisensointi

Loppukäyttäjätuki tärkeää

Lisensointi on integroitu ja automatisoitu

Mikäli opettajat, opiskelijat tai tutkijat

Academic Software -portaalin kautta niin,

tarvitsevat apua digitaalisen työvälineen

että käyttäjillä on reaaliaikainen pääsy

asentamisessa tai käyttöönotossa, he voivat

tarvitsemiinsa lisensseihin. Mitään

olla suoraan yhteydessä Academic Softwaren

yksilöllisiä ICT-toimia ei siten tarvita.

monikieliseen helpdesk-palveluun

Academic Software automatisoi lisenssien

puhelimitse, sähköpostitse tai chatin kautta.

hankinnan kaikkiin henkilökunnan,
opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden
tarvitsemiin digitaalisiin resursseihin.
Alustalla integroituvat nimettyjen käyttäjien
lisensointi, samanaikaisten käyttäjien
lisensointi, tuoteavaimet ja PTA-todennus.

automatisoitu
lisensointi

Hallinnoinnin helpottaminen

Integrointi

oppilaitosten hallittavissa. Käyttökredii-

Hallinnoi lisenssejä ja resurssien käyttöä.

teillä varmistetaan, etteivät käyttäjät ylitä

Hallinnoidaksesi digitaalista omaisuutta

digitaalisten resurssien käyttöön asetettuja

mahdollisimman tehokkaasti, voit Academic

budjetteja.

Softwaren hallintapaneelin kautta seurata,
mitä lisenssejä ja resursseja milloinkin

Pilvipalveluresurssien automatisoitu

käytetään. Näin pystyt tunnistamaan

skaalaus

alikäytetyt resurssit ja joko ajamaan niiden

Pilvipalvelimia voidaan luoda tai sulkea

käyttöä tai luopumaan resursseista, joille ei

oppilaitoksen tarpeiden mukaan

ole käyttöä. Koska lisenssejä myönnetään

reaaliaikaisen kysynnän perusteella. Tämä

reaaliaikaisesti ja juuri niille käyttäjille, jotka

kaikki on täysin automatisoitu Academic

niitä todella käyttävät, pystyt vähentämään

Software -alustalla oppilaitosten asettamien

tarpeettomien lisenssien määrää. Academic

parametrien mukaisesti.

Softwaren avulla varmistat, että käytössä
ovat juuri sopivat lisensointimallit.

Budjettirajoitteiden seuranta
Voit seurata resurssien käyttöä tietyllä

Rajoitusten asettaminen

kurssilla tai projektiryhmässä tai tietyn

Academic Softwaren Student Cloud ja

budjettirajoitteen perusteella käytössäsi

Researcher Cloud -virtuaalipalvelimilla

olevan oppimisen hallintajärjestelmän tai

hyödynnetään krediittijärjestelmää, jonka

kertakirjautumisportaalin sisällä.

ansiosta pilvipalveluresurssit ovat täysin

www.academicsoftware.com

Opettajien digipalveluiden käytön helpottaminen
Tiedämme, että opettajat haluavat opettaa!

Helpdesk-palvelu

Academic Softwaren ansiosta opettajien ja

Mikäli opiskelija tarvitsee apua digitaalisen

luennoitsijoiden ei tarvitse murehtia siitä,

työvälineen asennuksessa tai käyttöönotossa,

pääsevätkö opiskelijat käsiksi tarvitsemiinsa

opettaja voi luottaa siihen, että Academic

digitaalisiin resursseihin.

Softwaren helpdesk-palvelu tarjoaa opiskelijalle kaiken hänen tarvitsemansa avun.

Itsepalvelu

Palvelu takaa sen, että käyttäjä pystyy

Jos opettaja tai luennoitsija haluaa

ottamaan digitaalisen työvälineen käyttöönsä

opiskelijoidensa käyttävän tiettyä

ilman, että hänen tarvitsee pyytää

ohjelmistoa, pilvipalvelua tai oppimisalustaa,

oppilaitokselta asennus- tai aktivointiapua.

Academic Software pitää huolen siitä, että
opiskelijoilla on siihen pääsy olinpaikastaan
tai käytössään olevasta laitteesta riippumatta.

Käyttö on tehty helpoksi jokaiselle opiskelijalle ja tutkijalle
Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

ohjelmisto. Lisenssit myönnetään

Alustan avulla poistetaan esteet työkalujen

automaattisesti ja reaaliaikaisesti, joten

käytölle ja varmistetaan tasavertaisuus

ohjelmaa pääsee käyttämään heti.

ja syrjimättömyys käyttäjille. Kaikki käyttäjät
pääsevät alustan kautta käsiksi

Helpdesk-palvelu

tarvitsemiinsa digitaalisiin työkaluihin –

Helppokäyttöinen alusta näyttää

millä tahansa laitteella, missä tahansa, milloin

käyttäjälleen sarjan kuvakkeita, joista hän

tahansa ja täysin riippumatta heidän tieto- ja

näkee, mihin ohjelmistoihin, pilvipalveluihin

viestintätekniikkataidoistaan.

ja oppimisalustoihin hänellä on
käyttöoikeus. Selkeillä, vaiheittaisilla

Kertakirjautuminen

oppailla hänet ohjataan valitun ohjelman

Alusta on täysin integroitavissa oppilaitoksen

asennus- ja/tai aktivointiprosessin läpi.

oman oppimisen hallintajärjestelmän

Käytettävissä on myös Academic Softwaren

sisäänkirjautumisen kanssa, eli käyttäjät

monikielinen helpdesk-palvelu, joka tarjoaa

pääsevät helposti käsiksi kaikkiin digitaalisiin

ongelmatilanteissa käyttäjälle tukea

resursseihinsa oman tutun koulutilin kautta;

sähköpostitse, puhelimitse tai chatin

koulussa, kotona tai missä tahansa.

välityksellä. Helpdesk voi jopa ottaa
etäyhteyden suoraan käyttäjän näytölle

Itsepalvelu

ratkaistakseen minkä tahansa ongelman.

Opiskelijat ja tutkijat voivat asentaa ja/tai

Palvelu on käytössä myös lukukausien

aktivoida tarvitsemansa ohjelman yhtä

ulkopuolella.

helposti joka kerta, oli kyseessä sitten
verkkotyökalu, pilvipalvelu tai asennettava

Täysin
automatisoidut
pilvipalveluratkaisut

Student Cloud ja Researcher Cloud -virtuaalipalvelimet
Integrointi

Hallinta ja seuranta

Academic Software tarjoaa täysin

Student Cloud and Researcher Cloud

automatisoituja pilvipalveluratkaisuja

-virtuaalipalvelimilla hyödynnetään

kaikenlaisille loppukäyttäjille opiskelijoista

krediittijärjestelmää, jonka ansiosta

opettajiin ja tutkijoihin sekä seuraa niiden

pilvipalveluresurssit ovat täysin

käyttökustannuksia. Student Cloud- ja

oppilaitosten hallittavissa. ICT-koordinaattorit

Researcher Cloud -virtuaalipalvelimien sekä

voivat rajoittaa resurssien käyttöä ja

Microsoft Intune-, Jamf- ja Microsoft

seurata käyttökustannuksia asetettujen

Azure Virtual Desktop -integrointien ansiosta

budjettirajoitusten mukaisesti.

Academic Software tekee pilvipalveluiden
hallinnoimisesta yksinkertaista. Academic

Automaattinen skaalaus

Softwaren asiantuntijat voivat tehdä

Academic Softwaren avulla oppilaitoksen

yhteistyötä oppilaitoksesi kanssa ja selvittää,

käyttämiä palvelimia voidaan luoda tai

mitä kaikkea voidaan siirtää pilveen. Lisäksi

sulkea kysynnän mukaan. Tämä kaikki on

he auttavat vaiheittaisessa siirtymässä ja

täysin automatisoitu Academic Software

tarjoavat tukea ja koulutusta pilvipalveluiden

-alustalla oppilaitoksen oman ICT-hen-

käyttöön.

kilöstön asettamien parametrien mukaisesti.
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Contact us for more information and a demo via hello@academicsoftware.com,
visit academicsoftware.com and follow us on social media:
LinkedIn

Youtube
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