Strategische keuze voor
lease
BEDRIJFSPROFIEL
De Internationale School van
Amsterdam (ISA) is een erkend leider in
het internationaal Engelstalig
onderwijs. ISA heeft de traditie om
jonge mensen op te leiden tot
succesvolle en constructieve
wereldburgers en hen te inspireren
gedurende hun hele leven te blijven
leren.
www.isa.nl

KERNCIJFERS
•

•
•

Meer dan 1.000 leerlingen
van 650 gezinnen afkomstig
uit ruim 50 verschillende
landen
220 medewerkers (leerkrachten, assistenten en
ondersteuning)
Opgericht in 1964

DE UITDAGINGEN
• De IT-omgeving groeit harder (zowel voor het onderwijs zelf als de
interne bedrijfsvoering) dan de kennis en ondersteuningsmogelijkheden
van de organisatie
• Behoefte aan inzicht, welke apparatuur wordt waar en door wie binnen
de school gebruikt
• Betere controle en planning m.b.t. de ontwikkeling van de IT-kosten

De ISA biedt de internationale gemeen-schap in Amsterdam geaccrediteerde,
dynamische academische programma's voor kinderen van 3 tot 18 jaar.

Vrijwel alle internationale scholen bieden hetzelfde type IB-onderwijs, zodat leerlingen
die (veelal vanwege de arbeidsrelatie van hun ouders) in verschillende landen
opgroeien, overal ter wereld hetzelfde onderwijs kunnen volgen. Het IB-diploma is
gelijkwaardig aan het vwo en biedt toegang tot universiteiten wereldwijd.
Het contact met PlanIT@school kwam tot stand via de leverancier van ISA’s Apple
producten. In 2009 resulteerde dat in een Classic Lease overeenkomst voor alle desktop
computers. Omdat er behoefte bestond aan meer flexibiliteit en controle op de
ontwikkeling van de IT-kosten, is men in 2012 overgegaan op een Technology Refresh
Option (TRO).
De ISA biedt particulier onderwijs en is daarom niet afhankelijk van de Nederlandse
overheid of subsidies. De strategische keuze om de IT van de interne bedrijfsvoering en
de onderwijs-ondersteunende IT-middelen te leasen komt voort uit de geboden
toegevoegde waarde van de leaseoplossing en niet vanuit een cash-behoefte.

Door samen met het onderwijs te werken
aan de optimalisatie van financiële,
administratieve en logistieke processen,
stimuleert PlanIT@School de
beschikbaarheid en het gebruik van IT en
digitale leermiddelen. Samen met scholen
ontwikkelt zij financiële programma’s,
waardoor op een flexibele en betaalbare
manier IT-onderwijsvernieuwing wordt
gerealiseerd.

AANBOD PLANIT@SCHOOL
• Technology Refresh Option met de mogelijkheid om ook de nieuwe
apparatuur, nodig na de realisatie van het nieuwe gebouw met een
capaciteit van nog 400 extra leerlingen, in hetzelfde contract op te nemen
• Ruim 1.000 assets in beheer, waaronder servers, PC’s, laptops en iPads
• Direct inzicht in alle aanwezige assets via de online Master IT database
Harmen Veling, Business Manager:
“De ISA ziet de Technology Refresh Option van
PlanIT@school als een ‘all-inclusive’ oplossing, die perfect
aansluit op de functionele eisen en wensen van onze IT
omgeving . Het is een strategische keuze om te leasen
juist vanwege de toegevoegde waarde die de TRO ons op
het gebied van flexibiliteit, inzicht en controle biedt.”

DE VOORDELEN

www.planitatschool.nl

1 Professionele database in extern beheer via Master IT
2 Apparatuur met variërende lifecycles in hetzelfde contract
3 Periodiek vervangings-volume voor investerings- en vervangingsbehoefte

