Referentie

Meer rendement uit Magister

XCESS verrijkt administratiesysteem voor het onderwijs
Magister is een toonaangevend administratiepakket

voor onderwijsinstellingen. Scholen zetten het platform

in als registratie- en leerlingvolgsysteem, maar informatie uit het systeem kan ook ontsloten worden via de

website of het intranet. Magister biedt daartoe bepaalde

standaardfunctionaliteit, maar aangezien iedere school

haar eigen processen en toepassingen kent, is dat niet
altijd toereikend. XCESS helpt onderwijsinstellingen
om meer rendement uit het platform te halen, rekening

In het kort

• Meer rendement uit bestaande Magisterplatform
• Kostenbesparingen door nieuwe toepassingen
en efficiënte werkwijzen
• Optimale beveiliging van het platform
• Effectieve inzet van zoekmachine optimalisatie
• Nieuwe kanalen voor communicatie en doelgroepenbenadering

houdend met de hoge eisen op het gebied van privacy
en beveiliging. Hieronder drie verschillende voorbeelden

van een dergelijke samenwerking.
Christelijk Lyceum Veenendaal

Financieel overzicht en betaalgemak
Het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) legt alle leerling-informatie vast in Magister. Ouders krijgen deels

toegang tot die informatie via een beveiligde koppeling

met de website van de school. Denk bijvoorbeeld aan

roosters of studieresultaten van hun kind. De website
is opgebouwd in DNN, het technologieplatform waarin

XCESS zich heeft gespecialiseerd. Op basis van die
expertise realiseerde XCESS een nieuwe module binnen
de website, waarmee het CLV financiële documenten

kan uitwisselen met ouders. Het gaat hierbij om facturen

voor ouderbijdragen aan boeken, excursies of de huur
van een kluisje. Voorheen werden deze afgehandeld

met nota’s en kasbetalingen, wat nogal wat portokosten

met zich meebracht, evenals extra inspanningen om de

betalingen geïnd te krijgen. Nu dat traject digitaal verloopt

via de website en met inzet van iDEAL, hebben zowel de

ouders als de school meer grip op de financiën. Ouders

krijgen in één oogopslag een overzicht van hun facturen,

voorzien van een betaaldatum, waardoor zij de financiën

goed kunnen plannen en spreiden. De school behoudt

op ieder moment het zicht op de betalingsstatus, zonder
dat zij facturen hoeven na te jagen.

Arie den Besten hoofd administratie
en ICT:
“Christelijk Lyceum Veenendaal is erg blij met de efficiënte oplossing: Ouders kunnen door het gebruik van

MagiDeal op een eenvoudige manier de facturen van

het CLV betalen. Op de website van het CLV hebben

ze een totaaloverzicht. Het CLV kan met deze module

de betalingen geautomatiseerd verwerken en bespaart

hiermee veel kosten.”

“Door kennisdeling van XCESS
kunnen wij nu zelf aan de slag
met SEO.”
Henriëtte van Dijk, Marketing en Communicatie
Hout en meubileringscollege

Hout- en meubileringscollege

Beter vindbaar voor zoekmachines
Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) met locaties

in Amsterdam en Rotterdam, combineert Magister met

een intranet en een aantal standaard websites, opge-

concrete voorstellen voor zoekmachine optimalisatie

bouwd met DNN. Met die publieke websites probeert de

(SEO), waarmee de betrokken medewerkers van het

te interesseren. De vakschool heeft bijvoorbeeld een

van kennisdeling, waardoor het HMC meer rendement

school verschillende doelgroepen voor haar opleidingen

andere toegangspoort dan het meer gespecialiseerde
cursus- en opleidingsinstituut. De standaard inrichting

college direct aan de slag konden. Een mooi voorbeeld

uit de bestaande omgeving kan behalen.

van die websites voldeed echter niet aan alle eisen van

de school. Zo bleken de websites slecht vindbaar voor

zoekmachines, waardoor zij niet optimaal functioneerden

als marketing- en communicatiekanaal. XCESS werd
aangetrokken om de structuur en opbouw van het

webplatform te analyseren. Dit leidde tot een aantal

Technologie
• DNN Framework
• Microsoft .NET Framework
• Microsoft SQL Server
• Magister Webservices
• iDEAL payment provider
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