
Med EasyIQ ConnectAnywhere tilbyder Skanderborg Kommune nu folkeskolernes 
elever nem og sikker adgang til skolens it-ressourcer fra deres egne PC’er eller 
Mac’s - hvor som helst, når som helst.

Som en del af at imødekomme 
regeringens forventninger til fol-
keskolernes it i 2015, har Skander-
borg Kommune i samarbejde med 
Systemtech valgt, at implementere 
EasyIQ ConnectAnywhere på alle 
kommunens folkeskoler. 

EasyIQ ConnectAnywhere er et enkelt 
stykke software, som eleverne installe-
rer på deres egen bærbar eller statio-
nær PC/Mac.

Med EasyIQ ConnectAnywhere installeret på elevens PC eller Mac bliver 
der nem adgang til:

Internet via skolens netværk•	
Fælles pædagogisk linksamling - (opsættes specifikt for hver enkelt skole/•	
klasse/fag)
Hjemmedrev og gruppedrev på skolens netværk•	
Single sign-on på websteder herunder Unilogin tjenester og cloud tjenes-•	
ter
Naturligt samspil med Microsoft Live@edu (online Office pakke)•	
Nem print på skolens printere (printerinstallation sker automatisk)•	
 samt meget mere•	

Det hele sker automatisk når EasyIQ ConnectAnywhere klienten er downloadet, 
installeret og eleven er på internettet.

Kort sagt: “Eleven har adgang til skoleressourcerne fra sin PC eller Mac, når som 
helst og hvor som helst via hvilken som helst internet adgang.”

Udbyttet for elever, lærere og administrativt personale
Nem central og ensartet adgang til alle de vigtige undervisningsmæssige •	
ressourcer - filer, print, web mv.
Hurtig login til websites via Single-Sign-On. Sparer tid og bøvl i undervis-•	
ningen
Mulighed for altid at kunne følge med i undervisningen også under sygdom •	
og ferie
Kan nemt installeres på flere maskiner, så man altid har adgang til sine res-•	
sourcer
Nemt at udvide med nye ressourcer og at differentiere mellem årgange/•	
hold/elever
Brugeren skal acceptere skolens it-politik inden adgang•	
Se mere på www.connectanywhere.dk•	

Microsoft Live@edu 
giver eleverne:

Gratis Office-pakke •	
indeholdende Microsoft 
Word, Excel, Powerpoint, 
OneNote  
Gratis online storage (op til •	
25GB diskplads)
Workspace & Live space, •	
velegnet til gruppeopgaver, 
campusklubber og 
personlige websites
Microsoft live mobile, hvor •	
de studerende kan tjekke 
kalender og mails på mobil 
telefonen
Sharepoint workspaces •	
kommer i en senere version 
af live@edu

www.connectanywhere.dk

Download klienten 
her:
http://ca.unv-skb.dk/
(Se vejledning og links på 
siden)
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Brugervenlighed
EasyIQ ConnectAnywhere er nemt at bruge uanset alder og it-kompetencer, 
og derfor er løsningen velegnet til alt fra folkeskoler til universiteter. EasyIQ 
ConnectAnywhere har en overskuelig og neutral brugergrænseflade, der 
kan tilpasses med links, drev, print osv.. Den pædagogiske brugerflade er det 
naturlige udgangspunkt for it i undervisning for alle. 

Sikker adgang 
For at holde sikkerheden i top og for at beskytte netværket mod virus, orme og 
ondsindede programmer inspiceres al trafik af skolens firewall. Alt dette uden 
at miste fleksibilitet.

Sikker validering 
Når brugeren tilgår skolens trådløse net, præsenteres han/hun for en hjemmeside 
med et link til EasyIQ ConnectAnywhere installationssoftwaren samt guide, der 
passer til den enkelte MAC eller PC’s operativsystem. Når brugeren har installeret 
softwaren og har brugt denne til at validere sig imod uddannelsesinstitutionen, 
har brugeren adgang til alle de it-ressourcer, som uddannelsesinstitutionen 
stiller til rådighed.

Cloud computing er vejen frem
Til EasyIQ ConnectAnywhere hører muligheden for Microsoft Live@edu. 
Cloud-løsning, som giver de studerende online Office-pakke, personligt 
skydrive, grupperum, chat, e-mail og meget mere.  De pædagogiske gevinster 
omfatter nem og hurtig videndeling, mulighed for at arbejde flere sammen i 
samme dokument og lagring ét samlet sted af alle dokumenter med nem 
dokumentstyring. 

Det pædagogiske ud-
bytte af løsningen for 
elever og lærere

Adgang til ressourcer: fil, •	
print og online services
Adgang på skolen, i hjem-•	
met eller fra hvilken som 
helst internetforbindelse.
Single Sign-on på websites •	
- minimer spildtid i under-
visningen
Et pædagogisk udgang-•	
spunkt for undervisningen 

For lærere og admini-
strativt personale

Mulighed for hjemmear-•	
bejde med adgang til sko-
lens ressourcer 

www.connectanywhere.dk

Til forældrene
Få introduceret EasyIQ Con-
nectAnywhere for jeres børn 
og få det taget i brug i fæl-
lesskab.


