Instellen van een iPad in beheer van SUI

Verhoog je leesplezier en zet 'pagina's naast elkaar' uit

Bekijk een filmpje.
Wil je graag een extra filmpje als verduidelijking, tik dan op het volgende logo:

Inhoudstafel
Wat verwachten we van de leerlingen tegen 1 september?
Inloggegevens opvragen
De knoppen van de iPad
Instellen van een nieuwe iPad
Configuratie ophalen
Inloggen in Extern beheer
iPad up to date?
Invoeren van een Apple ID
Beheerde Apple ID's
Is een persoonlijk Apple ID nodig?
Inloggen in Smartschool
Inloggen met je Office-365 mail-account
Hulp nodig?
Wil je terug naar deze pagina? Tik dan op de volgende pagina's op dit icoon:

Wat verwachten we van de leerlingen tegen 1 september?
- Je iPad zit in het beheer ( in dienst nemen van de iPad)
- Je bent ingelogd met het Apple ID van de school
- Je bent ingelogd in Smartschool
- Je bent ingelogd met het mailadres van de school in de app Mail

Welke gegevens heb je hiervoor nodig?
- Je iPad in het beheer van de school zetten = gebruikersnaam + wachtwoord
- Inloggen met het beheerde Apple ID van de school = gebruikersnaam@sui.be + wachtwoord
- Inloggen in Smartschool = gebruikersnaam + wachtwoord (het wachtwoord wordt verplicht
gewijzigd na de eerste inlog)
- Inloggen met het mailadres van de school (Office 365) in de app Mail =
gebruikersnaam@sui.be + wachtwoord
Hoe je deze gegevens kan vinden, lees je op de volgende pagina.

Inloggegevens opvragen

Je gebruikersnaam en wachtwoord kan je
opvragen via ouders.sui.be via de knop ‘Eerste
aanmelding’ voor leerlingen ingeschreven voor 1
september 2020.
Welke inloggegevens kan je hier opvragen?
Leerling
- Computers van het schoolnetwerk
- Smartschool: leerlingaccount
- Inloggegevens voor het beheer van de iPad
- Beheerde Apple ID van de leerling
- Gratis thuisgebruik van Office 365
Ouders
- Smartschool: beide co-accounts
Cafetaria info
iPad Webshop
- Logingegevens om de iPad te kunnen bestellen op
www.switch.be/sui

Noteer deze gegevens en bewaar ze goed. Je zal ze geregeld nodig hebben. Breng ze ook zeker
mee naar school vanaf 1 september.
Opgelet!
Smartschool vraagt na de eerste inlog om het tijdelijke wachtwoord te wijzigen.
Je wachtwoord van Office 365, je Apple ID en de computers in het schoolnetwerk is steeds
hetzelfde. Wijzig je dit op één van deze plaatsen, dan is dit op al deze locaties gewijzigd.
Ben je dit wachtwoord vergeten? Dan kan je dit resetten via portal.office.com.

De knoppen van de iPad (7de generatie)

Instellen van een nieuwe iPad
Wanneer je je nieuwe iPad in ontvangst hebt genomen, volg je onderstaande procedure.

- Schakel het apparaat in. Volg de stappen om aan de slag te gaan.
- Vervolgens zie je ‘Hallo’ in verschillende talen. Druk op de
thuisknop en kies je taal. Tik vervolgens op je land of regio.

- Tik in het volgende venster op ‘Configureer handmatig’.

In het volgende venster kan je een WiFi-netwerk kiezen.
Je moet verbinding maken met het draadloos netwerk van de plaats waar je
bent:
Thuis of elders maak je verbinding met het plaatselijke draadloze netwerk. Je
zal hiervoor een wachtwoord nodig hebben.
(Op school zal je iPad automatisch verbinding maken met het netwerk van de
school).
Geef het wachtwoord in van het wifinetwerk en tik op ‘volgende’.

Bovenstaande wifi-instellingen zijn eenmalig want je iPad onthoudt ze.
Je kunt ze altijd controleren via Instellingen - Wifi.

Configuratie ophalen
Je krijgt nu de melding “Het kan enkele minuten duren om je iPad te configureren” en nadien
“Configuratie ophalen”.

Soms krijg je de melding dat het activeren mislukt is: “Je iPad kan niet worden geactiveerd omdat de
activeringsserver onbereikbaar is.
Sluit je iPad aan op iTunes voor activering of probeer het over enkele minuten opnieuw.“
Wacht dan gewoon even en tik dan op Opnieuw.

Kies in het volgende scherm voor ‘Zet apps en gegevens niet over’.

Inloggen in Extern beheer
Volgende venster “Extern beheer: Sint Ursula Instituut gaat je iPad automatisch configureren.”
Tik op ‘Volgende’ bovenaan rechts.

Je krijgt vervolgens het venster “Extern beheer” met het logo van de school waar je je gebruikersnaam
(vb devriendte) en wachtwoord moet invullen.
(Deze gegevens kan je opvragen via ouders.sui.be via de knop ‘eerste aanmelding’ voor leerlingen
ingeschreven voor 1 september 2020).
Tik op de blauwe knop ‘Inloggen’.
Op de volgende pagina tik je op de blauwe knop ‘Dit apparaat inschrijven’.
Hierna krijg je de melding “Wachten op definitieve configuratie van Sint Ursula Instituut”.

Het volgende venster is “Maak code aan”.
Voer een pincode van 6 cijfers in. Je moet je invoer bevestigen door
dezelfde pincode nog eens te vormen.

✴OokVergeet
deze pincode niet want je gaat ze regelmatig moeten invoeren.
al werk je met Touch ID.
Hierna krijg je het venster Locatievoorzieningen:
Tik hier op de blauwe knop Zet ‘Locatievoorzieningen’ aan.

Al snel begint dan de installatie van de apps die horen bij je profiel van leerling bijv. de Smartschool app, de
klaslokaal-app en de app Schoolwerk.
Wanneer er onmiddellijk gevraagd wordt naar ‘boekinstallatie’ of ‘Appinstallatie’ via Zuludesk, geef dan je
Apple ID van de school in.

iPad up to date?
Je iPad is nu klaar voor gebruik maar controleer eerst of je de laatste versie van het
besturingssysteem iPadOS (13.5.1) hebt.
Dit doe je via Instellingen – Algemeen – Software update.
Als daar een software update wordt aangeboden dien je die te downloaden en installeren.
Dat kan via de knop ‘Download en installeer’.

Invoeren van een Apple ID
Een Apple ID is een account waarmee je toegang hebt tot Apple-voorzieningen zoals de App Store, Apple Music,
iCloud, iMessage, FaceTime en meer.
Opgelet!
Op school werken we enkel met beheerde Apple ID’s. Dit wil zeggen dat je er eentje van de school krijgt.
Ga naar Instellingen en tik op ‘Log in op je iPad’.

Voer je beheerde Apple ID in = gebruikersnaam@sui.be (vb devriendte@sui.be)
(Deze gegevens kan je opvragen via ouders.sui.be via de knop ‘Eerste aanmelding’).
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Je krijgt het scherm 'Apple ID voor Sint Ursula Instituut', tik op ‘Ga door’.
Voer je wachtwoord in. (Deze gegevens kan je opvragen via ouders.sui.be
via de knop ‘Eerste aanmelding’, enkel voor leerlingen ingeschreven voor 1
september 2020).
Let goed op het gebruik van hoofdletters en kleine letters!
Tik op ‘ja’ in het volgende scherm.
Je zal nu worden ingelogd in Apple iCloud.

Opgelet!
Wanneer je de eerste keer inlogt met je Apple ID zal je gevraagd worden naar extra info zodat je je
wachtwoord zelf kan resetten indien nodig.
Je kan kiezen om je telefoonnummer of een mailadres (waar je toegang toe hebt) in te stellen. Je zal
dan een code toegestuurd krijgen die je zal moeten invullen.
Kies voor ‘Nu instellen’ - Voor de gegevens in - Bevestig met de toegestuurde code - Tik op
‘voltooien’.

Beheerde Apple ID's
Beheerde Apple ID's zijn uniek binnen de school en staan los van eventuele andere Apple ID's die je voor
jezelf hebt aangemaakt. In tegenstelling tot een persoonlijk Apple ID bepaalt de beheerder tot welke
voorzieningen je beheerde Apple ID toegang heeft.
De school zal de beheerde Apple ID's gebruiken om je te laten inloggen op je iPad en om je toegang te
geven tot Apple voorzieningen.
Deze voorzieningen omvatten oa iCloud, iTunes U en de apps Klaslokaal en Schoolwerk.
Daarnaast kan je samenwerken in Pages, Numbers en Keynote met andere gebruikers binnen de school.
Leerlingen en leerkrachten kunnen ook gebruik maken van de berichten-app.
Bij elke beheerde Apple ID krijg je ook nog eens 200 GB aan iCloud-opslagruimte.

Opgelet!
Om de aandacht niet af te leiden van het onderwijs, zijn de volgende voorzieningen niet beschikbaar met
een beheerde Apple ID:
Aankopen in de App Store, aankopen in de iTunes Store, aankopen in de Book Store, Apple Pay, zoek mijn
iPad, zoek mijn vrienden, iCloud Mail, iCloud Delen met gezin.
Omdat je met een beheerd Apple ID geen aankopen kan doen, kan je met het Apple ID van de school ook
GEEN eigen apps installeren.

Is een persoonlijk Apple ID nodig?
Als school ondersteunen we het gebruik van een persoonlijke Apple ID niet, dit maak en beheer je dus
volledig zelf.
Persoonlijke Apple ID's zorgen ervoor dat het risico op ongecontroleerd gebruik (oa games tijdens de les
of huiswerk) groter wordt. De school voorziet alle apps die nodig zijn voor het gebruik van de iPad in de
klas.

Inloggen in Smartschool
Wanneer je de Smartschool App voor de eerste maal opent, dien je 3 zaken in te vullen:
- Platform
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
Het platform van je school vind je terug in de adresbalk van de browser wanneer je naar
Smartschool surft: https://sui.smartschool.be. Het volstaat om énkel het stukje voor
‘smartschool.be’ in te typen. Het is niet nodig om https of www toe te voegen.
In het voorbeeld hieronder volstaat het dus om 'Sui' in te voeren.

Vul daarna je eigen gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze gegevens kan je opvragen op
ouders.sui.be - via de knop 'Eerste aanmelding'. Dit kan tot oktober en alleen voor leerlingen
ingeschreven voor 1 september 2020.

Inloggen met je Office 365 mail-account
We verwachten dat je je Office 365 mail-account instelt op deze iPad. Dit mailaccount zal oa gebruikt
worden voor het aanmaken van accounts. Vaak wordt er dan een bevestigingsmail gestuurd en zo kan je je
mail snel nakijken op je iPad.
Je inloggegevens kan je opvragen op ouders.sui.be - via de knop 'Eerste aanmelding'. Dit kan tot oktober en
alleen voor leerlingen ingeschreven voor 1 september 2020.
Hoe doe je dit?

Hulp nodig?

Lukt het niet om de iPad te installeren?
Mail naar idesk@sui.be

In de laatste week van augustus zal een helpdesk-moment georganiseerd worden voor de
leerlingen waarbij het installeren niet lukt.
Mail hiervoor naar bovenstaand adres en er zal een afspraak gemaakt worden.

De gebruikershandleiding van de iPad kan je hier terugvinden.

Veel succes!

