
BLAUD
Cleanup App



Veilig omgaan met foto’s 
in jouw kindercentra.
 Met de BLAUD Cleanup App heb je 
 volledige controle over de gemaakte foto’s 
 van kinderen op alle iPads.

BLAUD Clean up App
Dagelijks informeren jouw medewerkers ouders via een kind volgsysteem 

door het sturen van foto’s van hun kinderen. En met meerdere vestigingen, 

verspreid over de regio, de provincie of zelfs heel Nederland kan dat een 

groot aantal foto’s zijn. Deze foto’s worden lokaal op iPads opgeslagen, 

maar daar niet van verwijderd. Terwijl het risicogehalte van lokaal 

opgeslagen kinderfoto’s hoog is. Daarom moeten deze foto’s verwijderd 

worden van de iPads. Met de BLAUD Cleanup App weet je zeker dat alle 

kinderfoto’s maar beperkte tijd worden bewaard op de iPads.

   Is dit herkenbaar?

 Er is te weinig opslagruimte voor nieuwe foto’s op iPads 

 Foto’s van kinderen blijven lang opgeslagen op iPads

 Niemand is verantwoordelijk voor het verwijderen 

 van kinderfoto’s op iPads



Wanneer je gebruik maakt van de 
BLAUD Cleanup App
Uit onderzoek van BLAUD en meerdere gesprekken met diverse 

kindercentra blijkt dat een automatische foto verwijder app de 

oplossing is voor het probleem van te lang opgeslagen foto’s op iPads. 

Daarom ontwikkelden we de BLAUD Cleanup App, waarmee de lokaal 

opgeslagen foto’s automatisch verwijderd worden van de iPads. Zo zorgt 

onze app ervoor dat foto’s slechts voor een beperkte periode opgeslagen 

worden op de iPads. Met deze oplossing weet je dus zeker dat er maar 

een beperkt aantal foto’s op de iPad staan, en precies zo lang als jouw 

organisatie dat wil. Dat maakt de oplossing veilig én prettig werkbaar. 

Hoe werkt het?

De Photo Cleanup App alarmeert de gebruiker 

(dagelijks/wekelijks) via een push notification dat de 

foto’s op het toestel verwijderd moeten worden. 

Drukken op de push notification opent de app, waarna 

de foto’s automatisch of – indien wenselijk – na een 

druk op de knop verwijderd worden. 

De Photo Cleanup App kan ook geopend worden 

door op het app-icoon te drukken, waarna de foto’s 

automatisch of – indien wenselijk – na een druk op de 

knop verwijderd worden. 
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Vragen?

Heb je vragen over onze Cleanup App of over Mobile 

Device Management? Neem dan contact met mij op. 

Erwin van Ringelesteijn
Partner Manager Mobile Security & App Development

Wat kun je doen bij 
verlies of diefstal 
van iPads  ?
Om jouw kindercentra succesvol 

mobiel te laten werken, is de 

eerste stap het centraliseren van 

het beheer. Met Mobile Device 

Management beheer je alle 

endpoints (smartphones en tablets) 

vanuit één centraal punt. Zo verhoog je het beheergemak én de veiligheid 

binnen jouw kindercentra. 

Is er een smartphone of tablet in verkeerde handen gevallen? In geval 

van nood kan het mobiele apparaat op afstand worden vergrendeld of 

zelfs gewist. Belangrijk, want met de komst van de AVG is het voorkomen 

van datalekken belangrijker dan ooit.

+31 (0) 88 03 09 030

+31 (0) 6 456 96 284

erwin.van.ringelesteijn@blaud.com
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