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Infotech Concept’s rullende ”demo -skole” 

Det kan være svært for travle beslutningstagere 

at komme til et stationært demonstrationsloka-

le, hvad enten det er i Århus eller København. 

Vi er derfor stolte af at præsentere vores rullen-

de konference- og demonstrationsvogn.  

Kontakt os for et uforpligtende møde i dag. Mail 

til ”post@infotechconcept.dk” 

Vognen er udstyret med et komplet skole netværk, hvori vi 

kan demonstrere løsningens mange aspekter og muligheder: 

Opdeling af netværk, flere Internet linjer, statistik, filtrering, 

tidsstyring og meget mere.  

Kontakt os i dag, for et besøg af 

vores demonstrations vogn: 

”Mobile Commandcenter Concept”  

Infotech Concept ApS  

Telefon: 31 63 59 00 

Q-Balancer produkter fra  
Creek Data Communication Co., Ltd 

”Styr p
å nette

t” 

Internet løsninger til skoler og institutioner. 

Ene leverandør for hele Skandinavien. 

 

Infotech Concept ApS er stolte af at kunne 

præsentere vores nyeste satsning på skoleom-

rådet. 

 

Med en teknologi opbygget af blokke, som frit 

kan kombineres,  og nemt indgå i skolens eksi-

sterende IT system, er der tale om muligheder 

for ”skræddersyede løsninger”.  

 

 

Nøgleordet er at få ”styr på nettet” 

Redskaberne er prioritering, tidsstyring, kapa-

citetsudnyttelse, samt ikke mindst sikkerhed. 

 

Velkommen. 
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Kære interesserede 
Tak fordi du bruger tid på at læse om Infotech’s nye kampagne målrettet højskoler, efter-

skoler og andre institutioner med behov for en velfungerende økonomisk sund, og ikke 

mindst kontrollerbar, Internetadgang. 

 

Vi kalder kampagnen   

”Styr på nettet” 
 

Vi tilbyder en løsning der giver jer: 

 

Prioritering af trafik 
 Internetadgang til lærere og administration kan prioriteres højere end ele-

vernes adgang 

Tidsstyring 
 Stop nattesurferiet: Luk f.eks. adgangen til Internettet natten til alle hverda-

ge.  

 

Bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet 
 Ved brug af flere billige ADSL linjer kan opnås hastigheder og en forsy-

ningssikkerhed, der ellers traditionelt vil have langt højere omkostninger 

 

 Ved at samle alle skolens linjer i systemet udnyttes en evt. ledig kapacitet. 

 

Sikkerhed 
 Kontrol med P2P og andre uønskede tjenester. Luk eller begræns f.eks. ad-

gangen til Facebook, Arto og World of Warcraft for bare at nævne nogle 

få. 

 

 Statistik og analysemuligheder 

Kampagnen:  ”Styr På Nettet”   - Prioriter trafik - Tidsstyring - Udnyt kapacitet - Sikkerhed  
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Infotech Concept ApS 

Omkostninger 

Basisløsning fra kr. 9.100,- (ex. moms) 

 

Prisniveauet afhænger af kapacitet og den øn-

skede funktionalitet. 

Se mere om priser på:  

http://www.infotechconcept.dk/produkter/q-

balancer/kampagnepriser 

 

Flere informationer 

Se mere om Infotech, løsningen og teknologien 

bag løsningen: 

 

http://www.infotechconcept.dk/produkter/q-

balancer 

Creek Data Communication Co., Ltd er vores producent  

af produkter, for vores skole løsninger.  

Produkterne er speciale tilpasset til  

vores løsningsdesign. 
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