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Hos SkoleIT møder man altid hjælpsomme 
og imødekommende medarbejdere. De taler 
et sprog, man forstår. I en travl hverdag er det 
vigtigt, at IT fungerer 100%. Jeg vil faktisk påstå, 
at siden vi er startet et samarbejde med SkoleIT, 
fungerer vores IT 110%.

Den danske Design- og Håndværksefterskole
Mette Ibsen Thesbjerg, sekretær 

TIL FRIE SKOLER

»
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GDPR: 
KOM  
LETTERE 
I MÅL



UNI-Login og to-faktorsikkerhed
Det er nemt at logge på Hosted Kontor med 
UNI-Login.

Vi har tilføjet to-faktorbekræftelse for at sikre, at 
uvedkommende ikke får adgang til skolens data.

Hvad kan Hosted Kontor?
Hosted Kontor samler kontorets digitale 
værktøjer på et hosted Windows-skrivebord. 

Kort og godt giver det jer mulighed for bedre at 
beskytte persondata, e-mails og dokumenter, 
der tidligere lå lokalt på kontorets computere 
eller servere.

FRIE SKOLER:  
PAS PÅ SKOLENS PERSONDATA

Dit personlige skrivebord
Vi flytter dine data og sætter dit nye 
fjernskrivebord op med de programmer og 
tjenester, du plejer at bruge. Efter en kort 
instruktion kan du arbejde videre.

Det tager kun en enkelt dag at sætte 
fjernskrivebordet op.

Sikker mail  – også til private
Hosted Kontor sættes op med Sikker Mail, 
så I kan møde lovkravet om at kommunikere 
krypteret med offentlige instanser.

Derudover kan I tilvælge Sikker Send, så I også 
kan sende krypterede mails til private – fx 
forældre eller jobansøgere. 

Vil du vide mere?
85 frie skoler bruger allerede SkoleIT Hosted 
Kontor.

Få en snak med Allan Rabjerg om Hosted 
Kontor til jeres skole.

Ring på +45 43 58 45 75     

5 GODE GRUNDE 
TIL HOSTED KONTOR

GDPR bliver lettere
Beskyttet adgang til skolens data 
Dobbelt backup i 365 dage 

Skabt til samarbejde
Arbejd flere i KOMiT el. SkolePlan samtidigt
Fælles kontordrev og eksklusivt ledelsesdrev

Hjælpen er nær
Venlig og fri support hverdage fra kl. 8 til 15
Vagttelefon døgnet rundt hele året

Tag kontoret med dig hjem
Få sikker adgang til alle kontorets data 
hjemmefra og på farten

Spar strøm og CO2
Luk ned for skolens server og spar strøm
Hosted Kontor sparer CO2, når I holder fri
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Medstifter af SkoleIT Allan Rabjerg   


