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EasyIQ Skemabrikker
Nem opdatering af skemaet i både Exchange, Live@edu og 
på mobilen!

Altid opdateret skema
EasyIQ Skemabrikker gør det nemt at 
holde skemaet opdateret, uanset om 
det er i Exchange, Live@edu eller på 
mobiltelefonen.

Løsningen overfører skemabrikker fra det administrative system til den lokale Exchange 
Server og et Live@edu domæne.

Skemabrikkerne kan trækkes fra både undervisere og studerende. Løsningen kan 
konfigureres på mange måder, fx kan ansattes skemabrikker provisioneres til den lokale 
Exchange, mens elevernes skemabrikker provisionernes til Live@edu, og på den måde 
kan EasyIQ Skemabrikker tilpasses den enkelte uddannelsesinstitutions behov.  

Løsningen opdaterer automatisk ændringer til de enkelte skemabrikker, fx start- og
sluttider, tilføjelse af hold, undervisere eller lokaler. Der er mulighed for at konfigurere
teksten i emnet og i indholdet af den enkelte skemabrik, og når skemabrikken er
provisioneret over til brugeren, bevares brugerens tekstændring på skemabrikken.

Skemabrikker i form af en tekstfil fra EASY og SIS provisioneres i et fast tidsinterval, og 
da løsningen benytter Exchange Webservices API, er der ingen kompliceret opsætning.
Løsningen udvides løbende med flere studieadministrative systemer, så kontakt os hvis 
I ønsker, at løsningen skal omfatte netop jeres studieadministrative system.  

Interesseret i mere information?
For en uforpligtende demonstration af EasyIQ Skemabrikker eller andre EasyIQ moduler, 
kontakt Systemtech på salg@systemtech.dk eller 70 30 00 00.

Systemkrav
• EasyIQ Basis
         &Administration
• MS Exchange 2010 og/eller 

Live@edu/Office 365
• MS 2000/2003 AD-struktur 

Fordele
• Sikrer altid opdaterede 

skemaer
• Kræver ingen indblanding fra 

administrationen
• Kan mikses med egne aftaler
• Kan eventuelt synkroniseres 

til PDA eller mobiltelefon

EasyIQ er et modulopbygget 
identity management system 
udviklet specielt til 
uddannelsessektorens behov.
 
EasyIQ består af et grund-
modul og en række undermo-
duler, således at en uddannel-
sesinstitution kun behøver at 
indkøbe netop de moduler, der 
er behov for. 


