
CloudReady auttaa kouluja 
antamaan vanhoille tietokoneille 
uuden elämän Chrome-laitteina
Opettajien halutessa parantaa luokkahuoneiden teknologiaa vastassa 
ovat usein ristiriitaiset tekijät. Ikääntyneet laitteet voivat haitata 
opetusta ja oppimista: British Educational Suppliers Association 
-yhdistyksen mukaan 31 prosenttia peruskouluissa käytetyistä 
tietokoneista ja 35 prosenttia toisen asteen koulutuksessa käytetyistä 
tietokoneista katsotaan tehottomiksi iän tai kunnon vuoksi. Vanhojen 
laitteiden vaihtaminen voi kuitenkin olla vaikeaa juuri nyt, kun monien 
Ison-Britannian koulujen budjetteja on rajoitettu.

G Suitea ja muita Google for Education -työkaluja ja Chromebookeja 
käyttävissä kouluissa Neverwaren CloudREady -käyttöjärjestelmä voi 
antaa uuden elämän vanhentuneille laitteille kustannustehokkaasti, mikä 
helpottaa budjettipaineita, pidentää vanhojen laitteiden käyttöikää 
ja parantaa opetusta ja oppimista. 
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Lontoon kouluille budjettiystävällinen 
ratkaisu parantamaan tekniikan saatavuutta

Laihojen budjettien maailmassa toimiville koulujen johtajille 
on tärkeää, että teknologia on hintansa arvoinen. ”Riskien 
välttäminen on hyvin tärkeää”, sanoo Alexander Silk, joka 
toimii apulaisrehtorina 600 oppilaan Connaught School for 
Girls -tyttökoulussa Itä-Lontoossa. ”Ratkaisujen on oltava 
vaivattomia ja budjettiystävällisiä.” 

Kouluilla voi myös olla kunnianhimoisia tavoitteita parantaa 
oppimistuloksia, ja teknologia voi auttaa saavuttamaan 
nämä tavoitteet. Lontoon Vauxhallissa sijaitsevassa Lilian 
Baylis Technology School (LBTS) -koulussa, jossa opiskelee 
900 oppilasta 7–13-vuotiaiden ikäryhmässä, yli puolet 
oppilaista puhuu englantia toisena kielenä. Oppilaiden 
auttaminen englannin kielen taitojen parantamisessa 
on avainhaaste.

Molemmat koulut olivat ottaneet G Suite -ohjelmiston 
käyttöön opettamiseen ja oppimiseen. London Grid for 
Learning (LGfL) -ohjelman avulla koulut ostivat myös 
Chromebookeja: 31 Connaughtissa ja 300 Lilian Baylisissä. 
Molemmissa kouluissa oli myös useita vanhempia Windows-
tietokoneita, jotka eivät sovi G Suite -ympäristöön.

”Ne ovat hyviä siihen asti, kun ne alkavat hidastua 
huomattavasti, mihin ei yleensä kulu kauaa”, Silk sanoi 
Connaughtin 40 nykyisestä HP-kannettavasta. ”Tämä 
rajoittaa merkittävästi niiden käytettävyyttä.” Myös Lilian 
Baylis -koulussa oli 200 ylimääräistä Windows-laitetta.

CloudReady perustuu Googlen Chromium OS 
-käyttöjärjestelmään eli samaan avoimen lähdekoodin 
arkkitehtuuriin kuin se, jota käytetään Chromebookeissa 
ja Chrome OS -käyttöjärjestelmässä. Käyttöjärjestelmä 
on Googlen hyväksymä tapa muuntaa Windows-laitteet 
siten, että niitä voidaan hallita Chromebookien tavoin. 
Näin vanhat kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet 
voidaan muuttaa nopeiksi ja turvallisiksi Chrome-laitteiksi.

https://www.neverware.com/


Helppo asennus ja hallinta

Lilian Baylis -koulussa vanhempi ICT-teknikko David 
Wong oli tyytyväinen huomatessaan, että CloudReadyn 
kanssa oli helppo työskennellä. ”CloudReady on 
yksinkertainen asentaa, minkä ansiosta voin muuntaa 
vanhat tietokoneet nopeasti”, Wong sanoo. ”Se auttoi 
koulua muuttamaan lähes 200 vanhaa tietokonetta 
Chrome-tietokoneiksi, joita voidaan nyt käyttää vielä 
kaksi vuotta lisää.”

Kuten Lilian Baylis -koulussa, ICT-tiimi havaitsi, että 
vanhat HP-tietokoneet oli helppo muuntaa Chrome-
laitteiksi. Koulussa on nyt kaksi kärryä, joissa on 40 
CloudReady Chrome -laitetta, jotka on tarkoitettu 
Chromebookien kanssa yleiseen käyttöön. Alikäytön 
sijaan CloudReady-laitteet ovat nyt yhtä suosittuja 
kuin Chromebookit.

”Jo ensimmäisellä viikolla huomasimme, että laitteita 
varattiin aikaisempaa huomattavasti enemmän”, 
Silk kertoo.

”Edellisenä vuonna Windows-laitteita varattiin vain neljä 
kertaa. CloudReady-laitteiden ensimmäisellä käyttöviikolla 
niitä varattiin 21 kertaa kaikkiaan 25 varauksesta.”

Kun ikääntyneet tietokoneet saadaan uudelleen käyttöön 
CloudReadyn avulla, koulut voivat vapaasti käyttää 
G Suiten ja Google Classroomin kaltaisia työkaluja entistä 
kattavammin tai laajentaa 1:1-laiteohjelmia budjetti- ja 
ICT-paineiden pienentyessä. Connaught suunnittelee 
siirtymistä kokonaan Google-ekosysteemiin, mihin kuuluu 
täysin kattava Chromebook- ja CloudReady-laitekanta.

”CloudReadyn hienous on siinä, että se toimii helposti, 
ja vanhat laitteet eivät ole enää taakka”, Silk sanoo. 
”Ne voivat olla jälleen voimavara.”
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CloudReady muuntaa vanhat Windows-tietokoneet Chrome-laitteiksi

Vanhojen mutta silti elinkelpoisten laitteiden hävittäminen ei ole houkutteleva vaihtoehto 
kouluille, joilla on rajoitettu teknologiabudjetti. Mutta kun koulut saavat oppilaansa 
osallistumaan tunneille paremmin G Suite -ohjelmiston avulla, ja kun tekniikasta vastaavat 
tahot huomaavat keskitetyn laitehallinnan edut, Windows-laitteet usein siirretään syrjään.

CloudReady auttaa kouluja venyttämään tiukkoja budjettejaan ja antamaan vanhentuneille 
laitteille uutta eloa. Kun CloudReady on asennettu, laitteita voidaan hallita Admin Console
-hallintakonsolissa samalla tavalla kuin muitakin Chromebookeja. Chrome-
laitehallintalisenssien avulla järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön samat käytännöt 
kaikissa laitteissa painikkeen painalluksella sekä mukauttaa asetuksia tietyn vuosiryhmän 
ja koulun käytäntöjen perusteella.

Neverware on tehnyt vanhoista tarpeettomista laitteista kuin 
uusia. Se on nopea, helppo käyttää ja luotettava. Näitä laitteita 
käyttävien opettajien määrä on kasvanut merkittävästi, kun 
aikaisemmin he välttivät niiden käyttämistä.”

Alexander Silk, apulaisrehtori Connaught School for Girls -koulusta


