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En sikker succes
Ciscos netværksudstyr i samspil med SkoleIT’s 
netværksdesign er jeres garanti for en 
succesfuld investering.

Glæd jer til en hverdag med fuldt udbytte af 
lærere og elevers indsats. Til årets prøver kan 
I slippe bekymringer om overbelastning af 
netværk, afbrydelser og udfald. 
Vi holder skarpt øje med, at alt er klar og i 
orden. 

Hvad er SkoleIT Netværk?
SkoleIT Netværk er et stærkt og velfungerende 
netværk, som I kan sætte jeres lid til både i 
hverdagen, og når det gælder årets prøver. 
Vore netværk leverer hver dag hurtig adgang til 
internettet til omkring 15.000 elever og ansattes 
digitale enheder.

SkoleIT’s netværk er udviklet til de frie skolers 
undervisning, administration og drift af 
bygninger, printere, Apple TV mv.

NETVÆRK MÅLRETTET SKOLER:  
UNDERVISNING, ADMINISTRATION 
OG PRØVER 

Gæster og nattero med app
I SkoleIT’s app kan I oprette særlige netværk til 
arrangementer eller sende et gæste-login til 
skolens wi-fi på sms. 

I kan begrænse elevers adgang til internettet 
ved at lukke for Facebook eller helt deaktivere 
deres internetadgang for at give ro til nattesøvn 
eller offline aktiviteter.

Vil du vide mere?
Mere end 75 skoler har valgt SkoleIT Netværk. 

Få en snak med Allan Rabjerg om en 
bekymringsfri netværksløsning til jeres skole.

Ring på +45 43 58 45 75

5 GODE GRUNDE TIL
NETVÆRK HOS SKOLEIT

UNI-Login
Let adgang for elever og ansatte
Abuselog og webfilter sikrer rammen for 
skolens ansvar for elevernes online handlinger

Tilpas elevernes internetadgang 
Luk elevernes adgang til internettet om natten
Regulér adgang til sociale medier i 
undervisningstiden

Høj databeskyttelse
Adskilte netværk til administration, lærere og 
elever for øget sikkerhed

Døgnvagt og garanti
Monitorering af drift og hardware 24/7
Nedbrud, forstyrrelser og fejl udbedres 
hurtigt og uden beregning

Hjælpen er nær 
Venlig og fri support hverdage fra kl. 8 til 15 
Vagttelefon døgnet rundt hele året
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Medstifter af SkoleIT Allan Rabjerg   

IT-afdeling med overblik
Med SkoleIT Netværk følger en nærværende 
og kompetent IT-afdeling, der kender det frie 
skolelandskab og arbejder for jer alle dage året 
rundt. 

Vi samarbejder tæt med skolens kontor, IT-
ansvarlige og pedeller, og vi er aldrig længere 
væk end et telefonopkald, når du har brug for 
råd og vejledning.


