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Algemene opmerkingen:
Zuludesk Parent is een web-applicatie, die 
kan worden gestart met een browser, 
zoals Safari en Google Chrome
Zuludesk Parent werkt NIET met Internet 
Explorer.
Zuludesk Parent werkt op elke device, die 
een browser ondersteunt voor internet, 
zoals een Mac, PC, tablet of telefoon.
Zuludesk Parent moet NIET gestart 
worden op de iPad van de leerling.
Op de iPad van de leerling moet wifi 
ingeschakeld zijn.
Na afloop altijd alle restricties en app-locks 
weer uit zetten.



Inloggen Ga in de browser naar het volgende 
adres om ZuluDesk Parent te starten:  
https://parent.zuludesk.com

Typ in het inlogvenster: 
- Schoolnaam 
- Email-adres 
- Wachtwoord
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https://parent.zuludesk.com


Algemeen overzicht

In het overzicht 
ziet u de naam van 
de ouder (in dit 
voorbeeld: Teddy) 
en de naam van 
uw zoon of dochter 
(in dit voorbeeld: 
Josephine)

Leerling

Leerling

Leerling

Selecteer 
uw zoon of 
dochter



Overzicht leerling

In het overzicht van de 
ipad van uw zoon of 
dochter ziet u de 
opties Allowed Apps 
en Device Info. De 
optie Device Rules 
laten we in deze 
beknopte handleiding 
buiten beschouwing.

Selecteer 
Device Info



Device Info

In het overzicht Device Info krijgt 
u algemene info over de ipad 
van uw zoon of dochter. In dit 
venster is het niet mogelijk om 
iets te wijzigen.



Allowed Apps
In het overzicht Allowed 

Apps kunt u op allerlei 
manieren apps blokkeren 
of aan of uit zetten. 

Set Allowed Application: 
Hier kunt u bepaalde apps 
van Apple wel of niet 
toestaan. 

Enable App Lock: 
Hier kunt u een keuze 
maken uit alle 
geinstalleerde apps en 
deze voor een bepaalde 
tijd wel of niet toestaan. 

Allowed App Catergories: 
Hier kunt u groepen van 
apps wel of niet toestaan.

Selecteer 
Allowed Apps



Allowed Apps Categories

Allowed App Catergories: 
Hier kunt u groepen van apps wel 
of niet toestaan. 

In het voorbeeld staan nu alle apps 
voor sociale media, Games en 
Entertainment uit. De apps zijn dan 
ook niet meer zichtbaar op de iPad 
en dus niet meer te gebruiken, 
totdat u ze weer aanzet. U kunt hier 
geen tijd instellen. 

Sommige apps glippen hier nog 
wel eens doorheen. U moet in dat 
geval voor die specifieke app de 
optie Enable App Lock gebruiken.



Set Allowed Applications

Set Allowed Application: 
Hier kunt u bepaalde apps van 
apple wel of niet toestaan. 

In dit voorbeeld staan de apps 
voor camera, mail, messages en 
facetime uit. 

De apps zijn dan ook niet meer 
zichtbaar op de iPad en dus niet 
meer te gebruiken, totdat u ze 
weer aanzet. U kunt hier geen 
tijd instellen. Alle ingeschakelde 
apps zijn wel zichtbaar en te 
gebruiken op de iPad. 



Enable App Lock

Enable App Lock 
Hier kunt u alle geinstalleerde 
apps voor een bepaalde tijd wel 
of niet toestaan. 

De apps die in het overzicht UIT 
staan zijn op de iPad NIET 
zichtbaar. Deze optie werkt dus 
omgekeerd. Als uw zoon of 
dochter een bepaalde app moet 
gebruiken voor een bepaalde 
tijd moet u de app eerst 
aanzetten.



Enable App Lock
In dit voorbeeld zijn alleen de 
apps Adobe Acrobat, 
Aliexpress, Angrybirds en 
Bookwidgets op de iPad 
zichtbaar en te gebruiken 
gedurende 3 uur.  
U moet de gekozen apps en tijd 
altijd bevestigen met: Apply 
App Lock. 
Alle andere geinstalleerde apps 
zijn niet zichtbaar en ook niet te 
gebruiken op de iPad. 
U kunt App Lock weer 
uitschakelen met: Disable App 
Lock. Daarna zullen alle 
geinstalleerde apps weer 
zichtbaar en te gebruiken zijn 
op de iPad.



Account (profile) ouder aanpassen

In dit venster kunt 
u eventueel uw 
wachtwoord 
wijzigen.1
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