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ARCHOS: Een compleet assortiment voor onderwijs
ARCHOS, Het Franse Consumenten Electronica merk, neemt deel aan het Franse "Grand
Digital for Schools Project" dat gericht is om 50.000 lagere- en middelbare scholieren met
tablets en computers uit te rusten aan het einde van 2015 en meer dan 1 miljoen scholieren
per jaar vanaf 2016. Het Franse tech-bedrijf ondersteunt hiermee het nationale
onderwijsstelsel en heeft al aan diverse instellingen tablets geleverd. ARCHOS biedt haar
partners een ruim assortiment van tablets en laptops samengesteld voor de behoeften van
scholen, docenten en studenten.

Een productassortiment gericht op onderwijs.
Naar aanleiding van verschillende bijeenkomsten met algemene en regionale instellingen,
heeft ARCHOS vandaag haar assortiment gericht op de specifieke eisen van onderwijs
geannonceerd.
Een compleet assortiment: Het assortiment bestaat uit 2 tablets met HD schermen in 9 inch
en 10 inch. Ze zijn uitgerust met een Intel processor, 2GB RAM en ten minste 64 GB intern
geheugen en draaien op Windows 8.1 of Android.
Laptops Gericht op het onderwijs: ARCHOS heeft
besloten om twee laptops in haar assortiment toe te
voegen, één met een 11,6” scherm met Google Chrome
OS en de andere 14” scherm met Windows 8.1
Education Pro.
Ergonomisch ontwerp: Alle tablets worden geleverd met
een toetsenbord dock voor extra gebruiksgemak voor de
studenten.
Bescherming: Het assortiment tablets en notebooks zijn uitgerust met een extra harde
cover zodat ze beter beschermd zijn voor veelvuldig vervoer en voor gebruik in de
schoolomgeving.
Batterij duur: De batterij van de producten is aangepast om een volledige schooldag mee te
gaan. De tablets en laptops kunnen meer dan 8 uur worden gebruikt zonder opladen.
Optioneel extra garantie en consumenten hotline: de standaard garantie voor de onderwijs
producten is twee jaar. ARCHOS biedt een optionele garantie voor onderdelen die niet

onder de normale garantie vallen, zoals schade die is toegebracht door eindgebruikers.
Daarnaast is de garantie ook uit te breiden naar 3 jaar. Gebruikers hebben ook toegang tot
een speciale hotline afgestemd op alle specifieke vragen van de onderwijssector te
beantwoorden.

Basis Configuratie en prijs van de basis module:

Scherm
grootte

9' (Tablet)

10.1'' (tablet)

CPU
OS

11,6' (Notebook)

Windows 8.1 Pro of Android

RAM/Flash

Chrome OS

Windows 8.1 Pro

2GB / 64GB

Camera

4GB / 250 GB

VGA / 2MP

VGA

Batterij Duur

> 8 uur

Keyboard

Afneembaar

Garantie
Prijs (exc.
BTW)

14'' (Notebook)

Intel - Quad Core 1.8 Ghz

Geintegreerd
2 jaar (1 jaar extra garantie mogelijk)

€ 200

€ 250

€ 250

€ 250

Elke instelling kan de benodigde software en de grootte van het scherm kiezen op basis van
de behoeften

Een aanbod op maat
Om te voldoen aan de specifieke kenmerken en behoeften van de
onderwijsinstellingen zijn de hardware en de software aan te
passen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de tablet en de
beschermingscover in de kleur te maken van de instelling met
bijpassend logo. Ook wordt aan iedere instelling een hardware
beveiligingsoplossing aangeboden.

ARCHOS en haar partners werken aan de volgende oplossingen maat:


Applicaties Kiosk: ARCHOS biedt een Applicatie Kiosk voor de beste educatieve apps
die aanwezig zijn op de Google Play Store. De leraar heeft dan eenvoudig toegang tot
de gewenste les welke dan van gewenst is.




Content Preload: ARCHOS maakt het mogelijk dat elke onderwijsinstelling hun eigen
digitale ruimte heeft om daar eigen materiaal in te plaatsen.
Beheer management: oplossingen voor de netwerkbeheerder om van afstand de
tablets of notebooks te beheren.

Begin maart is er ook een speciale sectie op de ARCHOS website gereed. Deze is gericht op
educatie zodat iedereen duidelijk de mogelijkheden kan bekijken en hun specifieke vraag
kan stellen.
Voor meer informatie over de ARCHOS en de gehele selectie van connected objects,
smartphones en tablets bezoek ons op www.ARCHOS.com

OVER ARCHOS
ARCHOS, pionier in de markt voor draagbare audio- en videospelers en nu gespecialiseerd in
AndroidTM –tablets en -smartphones, zorgt sinds 1988 voor een revolutie in de
consumentenelektronicasector. Vandaag de dag biedt het bedrijf zijn eigen lijn met Android-tablets
en -smartphones en ook een complete lijn met OEM-apparaten. In 2008 introduceerde ARCHOS de
eerste generatie Internet Tablets. De eerste Android-tablets volgden in 2009. In 2013 kwam het
bedrijf met de eerste generatie van zijn smartphones in de ARCHOS Platinum-serie. ARCHOS heeft
kantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Compartiment C
van de Euronext Parijs, ISIN-code FR0000182479. Voor meer informatie: www.archos.com/nl.
Connect met ons op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide
Volg ons op Twitter: https://twitter.com/archosnews
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