Slimme (goedkope) Software
Het Kalsbeek College heeft een aantal contracten afgesloten met SLIM. Deze organisatie probeert
voor het Nederlandse Onderwijs lucratieve contracten af te sluiten met de grote
softwareleveranciers. Hierdoor kun je als leerling of medewerker (veel) goedkoper software
aanschaffen dan in de winkel mogelijk is.
Hieronder vind je algemene informatie van SLIM met daaronder specifieke informatie voor het
Kalsbeek College.
Slim?
Veel geld betalen voor officiële software hoeft niet meer. Elke medewerker en student kan nu
officiële software voor heel lage prijzen bestellen bij SlimDirect.nl: voordelige software voor
thuisgebruik!
SlimDirect heeft producten van meer dan 70 grote en belangrijke softwareleveranciers in haar
portfolio. Dit portfolio omvat veel software, zoals verschillende besturingssystemen en
netwerksoftware, maar ook virus-beveiliging, firewalls en back-up software. Daarnaast zitten er
internettools, dtp-, grafische en cadcam-programma’s in het assortiment. Enkele namen van
aangeboden softwareleveranciers zijn Microsoft, Novell, Adobe/Macromedia, McAfee, Autodesk en
Symantec. De kortingen ten opzichte van de winkelprijs lopen op tot wel 90%.
Ook heeft SlimDirect haar eigen Bookshop. Direct op de website bij de artikelinformatie staat een lijst
met aanverwante boeken. Deze boeken kunnen direct worden besteld. Voor alle Slim-klanten gelden
aantrekkelijke kortingen (tot wel 30%) op het gehele assortiment.
Nadat een bestelling is geplaatst zorgt SlimDirect er voor dat alle bestelde cd-rom's, dvd's,
downloads, activatiecodes en boeken binnen 24 uur (op uw thuisadres) worden geleverd.
Aanmelden - eerste keer
Ga naar www.slim.nl en klik rechts boven in op ‘registreren’
Zoek de juiste school
Selecteer je 'functie' (student/ouder/verzorger of medewerker)
Ga akkoord met de voorwaarden
Vul als emailadres in: <leerlingennummer> @kc-edu.nl (dus niet @kalsbeek.nl)
Vul de overige gegevens in
Klik 'Opslaan’
In de opgegeven mailbox krijg je een mail met een wachtwoord
Let op: je e-mailadres is <leerlingennummer>@kalsbeek.nl is. Alleen voor de aanmelding bij SLIM
geef je @kc-edu.nl op!
Je moet op school minstens een keer hebben ingelogd in de mail om alles lekker te laten lopen.

Aanmelden - alle volgende keren
Ga naar www.slim.nl en klik rechts boven in op ‘inloggen’
Vul je e-mailadres in dat je in de aanmeldfase (dus: @kc-edu.nl) hebt opgegeven
Vul je (net verstrekte) wachtwoord in
en..... bestellen maar!
>> wachtwoord vergeten:
Klik rechts boven in op ‘inloggen’
Kies ‘wachtwoord vergeten’
Geef je ‘functie’ op en vul je opgegeven e-mailadres in (@kc-edu.nl).
In je mailbox zit meteen een mail met een nieuw wachtwoord.
BELANGRIJK voor Kalsbeek-leerlingen en Kalsbeek-personeel:
Het Kalsbeek College heeft een aantal contracten met SLIM afgesloten in het belang van de software
die wij zelf IN school gebruiken. Vandaar dat niet alle leveranciers in onze lijst voorkomen, terwijl
deze wel via SLIM beschikbaar kunnen zijn. Helaas kunt u dergelijke software dus niet via deze site
bestellen.
Verder heeft de school geen enkele bemoeienis met welke aankoop van u, als docent, ouder/leerling
en SLIM. Wij zullen ook niet bemiddelen of anderszins tussen beiden komen.
Voor vragen over het gebruik van het aangeschafte product kunt u niet bij het Kalsbeek College
terecht.
Door het e-mailadres van school te gebruiken, is SLIM in staat te verifiëren of de aanvrager een
leerling of personeelslid is. Daarom kan je geen gebruik maken van andere e-mailadressen dan de
adressen die de school heeft verstrekt:



Leerlingen gebruiken – alleen op de website van SLIM - hun xxxx@kc-edu.nl adres
Deze mail kun je thuis benaderen via 365.kalsbeek.nl
Personeelsleden gebruiken hun personeelscode@kalsbeek.nl adres
Deze mail kun je thuis benaderen via webmail.kalsbeek.nl

We hopen dat u veel geld zult besparen door deze SLIM/Kalsbeek-contracten!

