EasyIQ WebsiteBlok& InternetBlok

Fuld kontrol over de studerendes adgang til internettet!

EasyIQ WebsiteBlok & InternetBlok gør
det nemt at blokere for adgangen til
internettet og specifikke websites.
Uddannelsesinstitutionen
vælger
selv, hvilke ansatte der skal have
rettighed til at benytte funktionen,
således at opgaven både kan udføres
af it-afdelingen, administrationen
og den enkelte underviser i
undervisningslokalet.
Med dette værktøj kan uddannelsesinstitutionen styre internetadgangen både for
individuelle studerende og hele hold i en tidsbegrænset periode på helt ned til 15
minutter eller uden begrænsning. Selve aktiveringen træder i kraft inden for et minut,
så det kræver ingen planlægning at blokere for adgangen, men det er naturligvis muligt
at oprette planlagte blokeringer.

Kategorisering af websites
For at få det bedst mulige overblik over blokerede websites er det muligt at oprette en
overordnet kategori, fx ’online spil’, og under denne kategori blokere for eksempelvis
netspil.dk, warcraft.org, poker.dk og mange flere. På den måde kan der oprettes et
ubegrænset antal overordnede kategorier med tilhørende websites.

EasyIQ er en modulopbygget
provisioneringsplatform
udviklet til uddannelsessektoren i
tæt dialog med uddannelsesinstitutioner.
EasyIQ består af et grundmodul og en række undermoduler, således at en uddannelsesinstitution kun behøver at
indkøbe netop de moduler, der
er behov for.

Fordele
• fokus på faglighed
• fuld kontrol over brugen af
internettet
• nemt at blokere
• pædagogisk værktøj
• tilpasset it-politikken

Tilpasset it-politikken
Da EasyIQ WebsiteBlok og InternetBlok
fungerer på baggrund af indstillinger
i ISA Serveren, er det muligt at
skræddersy løsningen, så den matcher
den enkelte uddannelsesinstitutions
it-politik.
Det betyder, at en institution selv kan
definere, om blokeringerne kun skal
gælde for de faste brugere, eller om
gæstebrugere også skal inddrages. Det er ligeledes muligt at tildele forskellige klassetrin
forskellige rettigheder, og på den måde lave differentieret adgang til internettets mange
muligheder.
EasyIQ WebsiteBlok & InternetBlok fungerer dermed som et effektivt, pædagogisk
værktøj, som kan sørge for, at de studerende har fokus på det faglige.

Systemkrav
•
•
•
•

EasyIQ Basis
ISA Server Enterprise Edition
SQL 2005
2000/2003/2008 ADstruktur

Kontakt Systemtech
Ønsker du flere oplysninger
om funktionerne i EasyIQ
eller
en
demonstration,
så kontakt os endelig på:
salg@systemtech.dk eller
70 30 00 00.
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