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ÉÉN PORTAAL MET ALLE DIGITALE TOOLS  

Alle software die  
u nodig heeft op 
één online portaal

Het belang van ICT, online leerplatformen en software in het  
onderwijs blijft toenemen. Niet elke leerling beschikt echter over de 
meest actuele software of weet hoe een bepaald programma moet 
worden geïnstalleerd. Om iedereen binnen de school te voorzien 
van de meest recente legale software kiest uw school dit schooljaar 
voor Academic Software. 



ACADEMIC SOFTWARE

De beschikbare software en digitale  
platformen sluiten aan bij de opleiding.  
Het aanbod gaat van de diverse Microsoft 
Office-toepassingen, over creatieve  
programma’s zoals Adobe en Canva Pro tot 
vakspecifieke software zoals Wiris MathType. 
Op de volgende pagina vindt u een volledig  
overzicht van alle beschikbare softwaretitels 
en digitale platformen met een korte  
omschrijving. 

Aanbod software 
en digitale  
platformen 

Het is een platform waar u via uw  
schoolaccount toegang krijgt tot de meest 
recente legale software die u nodig heeft 
voor uw opleiding, zowel thuis als op 
school. Eens ingelogd krijgt u onmiddellijk 
toegang tot alle softwaretitels uit het  
pakket van uw school. Zo wordt lesgeven 
en les volgen veel eenvoudiger en kunt  
u deze software ook thuis gebruiken.  
Bekijk zeker ook eens deze video ter  
introductie. 

Wat is  
Academic Software?

Dankzij Academic Software beschikken  
leerlingen en leerkrachten altijd en overal 
over de correcte legale software. Op die  
manier kunnen ze het meeste uit de les halen, 
zowel in de klas als thuis. Geen problemen 
meer met softwareversies of bezoekjes aan 
de schoolbib om een taak te kunnen  
afwerken, maar toegang tot de recentste 
software via één login. Een win-winsituatie 
voor zowel leerling als leerkracht.  

Waarom 
Academic  
Software? 

https://vimeo.com/534922001


ACADEMIC SOFTWARE

Dit schooljaar gaat u van start met Academic Software. Het portaal is op maat gemaakt  
van het onderwijs en is zeer eenvoudig in gebruik. 

1. Ga naar www.academicsoftware.eu

2. Log in met uw schoolaccount

3. U komt nu op een overzichtspagina met alle verschillende softwaretitels

4. Klik op een titel en volg de instructies om de software te installeren

Aan de slag! 

Stapsgewijze handleidingen om leerlingen en leerkrachten te begeleiden bij het  
installatie- en activeringsproces zijn beschikbaar op het portaal. Daarnaast staat een 
meertalige helpdesk klaar om rechtstreekse ondersteuning te bieden, zowel tijdens het 
schooljaar als tijdens de vakanties. Indien nodig nemen ze uw scherm over om het  
probleem op te lossen.

info@academicsoftware.eu 

+32 (0)3 327 30 70

academicsoftware.eu > Support 

Academic Software is een product van Signpost, een bedrijf dat al jaren actief is als ICT-partner  

voor het onderwijs.

Vragen bij de installatie? 

@

http://www.academicsoftware.eu
mailto:info%40academicsoftware.eu%20%20?subject=Vraag%20over%20de%20installatie
mailto:info%40academicsoftware.eu%20%20?subject=Vraag%20over%20de%20installatie
https://support.academicsoftware.eu/hc/nl


Microsoft Office 365
Vertrouwde Microsoft Office-tools zoals Word,  
Outlook, Excel, PowerPoint…

McAfee Endpoint Security Suite
Om bedreigingen zoals virussen e.a. te  
detecteren en te vernietigen

Adobe Creative Cloud
Creatieve apps en services zoals Photoshop,  
InDesign, Premiere… 

WeZooZ Academy
Lesvideo’s met oefeningen op maat 

assessmentQ
Digitale oefeningen, toetsen en examens 

Wiris MathType 
Wiskundeformules schrijven voor gebruik in 
Word, presentaties e.a. 

Hogeschooltaal 
Taalkennis en schrijfvaardigheid oefenen 

Maple Learn
Onderwijzen en leren van wiskunde 

MATLAB
Software voor wiskundetoepassingen zoals  
het berekenen van functies e.a. 

LinkedIn Learning
Online trainingsbibliotheek met diverse digitale  
cursussen 

SketchUp Pro
3D-teken- en modelleerprogramma 

SolidWorks
3D-programma met ontwerpautomatisering 

FluidSIM Hydraulics en Pneumatics
Leermiddel voor de simulatie van de  
grondbeginselen van hydraulica en pneumatica

FluidDraw
Elektrische en pneumatische schakelschema’s 
maken

Onshape
Software-as-a-Service (SaaS)- 
productontwikkelingsplatform

Siemens NX Student Edition
Nieuwste generatie ontwerp-, simulatie-  
en productieoplossingen

Pythagoras
CAD- en GIS-oplossing voor al uw kaartprojecten

Snagit
Screenshots maken en bewerken 

TopSolid Wood en Metal
Volledig geïntegreerde CAD/CAM-oplossing

Canva Pro
Multimediadesignplatform voor presentaties, 
posters, sociale media e.a. 

TICKEN
Online typecursus voor het azertytoetsenbord

Open-source software
FileZilla, Stellarium, Notepad++, Scribus,  
LibreOffice, GIMP, VLC, Safe Exam Browser  
en nog veel meer 

ACADEMIC SOFTWARE

Academic Software Plus



www.academicsoftware.eu
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