EasyIQ Sluk

Spar på strømmen!

Med EasyIQ Sluk er det slut med pc’er, der bruger unødig strøm. EasyIQ Sluk overvåger
og lukker kontrolleret alle ubenyttede pc’ere ned - så enkelt er det at spare strøm! Den
enkelte uddannelsesinstitution kan selv definere tidsrummet, hvori EasyIQ Sluk skal
være aktivt, og vælge eventuelle maskiner, der skal slukkes ved at installere en service
på maskinen.

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

Systemkrav
- overblik over tidspunkter hvor valgte pc’er ikke må slukkes

•
•
•

I praksis tager EasyIQ Sluk udgangspunkt i uddannelsesinstitutionens egne oplysninger
om strøm-forbrug og kWh-pris, og derudfra laver EasyIQ Sluk statistik over pc’ernes
strømforbrug og beregner den samlede besparelse i kroner. Derfor er det let at følge
med i, hvor mange kroner EasyIQ Sluk tjener ind.

•

EasyIQ Sluk er ikke blot en god investering i uddannelsesinstitutionens miljøindsats,
men samtidig er det et modul, der lynhurtigt tjener sig selv ind,

•
•

•

EasyIQ Basis
EasyIQ Administration
2003/2008
AD-struktur
(Vigtigt med velfungerende AD-miljø)
AD-brugerkonto med lokaladministratorrettighed til
klienterne
WMI og ping på klienterne
skal tillades
Windows 2003/2008 Server
med ressourcer til afvikling
af EasyIQ Sluk
Kun klienter med Windows
XP Pro og Vista berøres
(Alle andre operativsystemer ignoreres)

- et udsnit af brugergrænsefladerne i EasyIQ Sluk

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.
www.systemtech.dk

Det opnår du med
EasyIQ Sluk
•

•
•
•

•

Lukker ubenyttede
maskiner kontrolleret og
forsvarligt ned
Sparer strøm – udlæses
direkte på bundlinjen
Mindsker slid på maskiner
Færre fejl på harddiske
som følge af forsvarlig
lukning i stedet for afbrydning på kontakt
Sparer tids for it-afdelinger,
rengøringsassistenter
eller pedeller, der tidligere
skulle slukke pc’er

Interesseret i mere information?
For yderligere information om Systemtech eller en uforpligtende demonstration af
EasyIQ Sluk eller nogle af de andre EasyIQ moduler, kontakt venligst Systemtech på
salg@systemtech.dk eller 70 30 00 00.
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