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ZuluDesk & Apple School Manager 
Smart Groups 

 

Handleiding voor het gebruik van Smart Groups 
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Vanaf nu maakt ZuluDesk gebruik van Smart Groups voor het toewijzen van apps, 
profielen en documenten. Een slimme groep is een apparaatgroep met een slimme 
functie, waardoor nieuwe apparaten automatisch kunnen worden toegevoegd.  

Automatische migratie 

ZuluDesk heeft automatisch alle huidige toewijzingen naar gebruikersgroepen omgezet 
naar slimme groepen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan zijn op naam van een app, of op 
basis van een gebruikersgroep met alle gebruikers en gekoppelde apparaten erin. In 
basis maakt het niets uit, want alle huidige toewijzingen zijn blijven bestaan, dus op de 
iPads verandert er niets. 

Ik wil je aanraden om niet te veel te veranderen aan de automatische gemigreerde 
slimme groepen, in elk geval niet voordat je nieuwe slimme groepen per 
gebruikersgroep hebt aangemaakt. Hoe dit werkt, lees je nu. 
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Slimme groep maken 

Veel scholen, waarschijnlijk jij ook, wijzen apps en profielen toe aan een 
gebruikersgroep. Feitelijk was dit alleen de voorkant, want in de achterkant werd 
natuurlijk de app gekoppeld aan het apparaat die gekoppeld is aan een gebruiker. 
Vanaf wijzen we dus ook alles toe aan een apparaatgroep, waardoor het makkelijker en 
overzichtelijker wordt. Maar dit brengt wel een andere werkwijze met zicht mee. 

Om het makkelijk te maken, maak je van elke gebruikersgroep een slimme groep. 
Je importeert namelijk gebruikers met EdeXML of CSV, waardoor automatische 
gebruikersgroepen worden aangemaakt. Wanneer je hiervan direct een slimme 

aspraatgroep maakt, dan houdt je het voor jezelf mooi overzichtelijk! 

Stap 1.  Ga naar Apparaten - Groepen. 

Stap 2. Klik op + Groep toevoegen. 



�
_____________________________

�

Stap 3.  Geef een naam in en selecteer ‘Slimme groep’, klik op toevoegen. 

Stap 4. Klik op leden van de slimme groep. 

Stap 5. Nu zie je ‘Domein’ staan en kun je de filters toevoegen. 
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Stap 6. Kies nu de juiste filters. Klik op ‘Scope opslaan’. 

Gebruiker lid van - één van de volgende - (gebruikersgroep) 

Je kunt bij een slimme groep meerder filters en eventueel groepen toevoegen. Op deze 
manier kun je bijvoorbeeld: 

- Apparaten automatisch laten toevoegen op basis van iOS versie 
- Apparaten automatisch laten toevoegen op basis van model 
- Apparaten van gebruikers automatisch laten toevoegen vanuit een gebruikersgroep 
- Gedeelde iPad automatisch laten toevoegen 
- En er zijn nog veel meer mogelijkheden! 
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Stap 7.  App, profiel of document toewijzen aan nieuwe slimme groep. 

De toewijzing van bijvoorbeeld een app gaat nu veel eenvoudiger en sneller.  Je gaat 
simpelweg naar de app die je wilt toewijzen en selecteert bij ‘Domein’ de nieuwe 
slimme groep met daarin alle gebruikers lid van een specifieke groep. 

Van gebruikersgroep naar slimme apparaatgroep 

Na het persoonlijk testen van de nieuwe functies kwam ik erachter dat dit erg mooi 
werkt en dat het uiteindelijke toewijzen een stuk sneller verloopt. Het is nu logischer, 
maar vereist wel een andere denkwijze. Je moet nu denken vanuit apparaatgroepen, in 
plaats vanuit gebruikersgroepen. Echter zijn beide nodig, want anders kun je niets 
toewijzen of werkt bijvoorbeeld de Klaslokaal app niet. 

Binnenkort zal ZuluDesk een functie toevoegen bij de gebruikersgroepen om deze 
direct te migreren naar een slimme apparaatgroep. Dit werkt nu bijvoorbeeld al met het 
migreren van een gebruikersgroep naar een klas voor de werking van de Klaslokaal 
app. 

Wanneer deze nieuwe knop beschikbaar is breng ik jullie direct op de hoogte!


