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Skoler og institutioner.
Der er store problemer med at indfører IT i skoleundervisningen. Der tales om problemer lige fra 
ukompetente lærer, software og hardware problemer, netværksproblemer, virus, orme, begynder 
vanskeligheder osv. 

Vi tror ikke på alt der bliver sagt!

Løsningerne er også mange, lige fra opensource, tydeklienter, 
hostede løsninger, uddannelse af lærer til at håndtere de 
mange it problemer osv.

Lad os slå fast, at alle lærer i folkeskoler kan det 
grundlæggende omkring brug af computer og mere til. De 
fleste børn og unge ved også meget om computer. Så vi kan 
nok i de fleste tilfælde udelukke at der bliver begået fejl i 
forbindelse med tilkobling og opstart af computeren.

Hvor har vi så problemet? Det ved de mange eksperter som findes I Danmark heldigvis, brug dem.

Det El Design har haft held med, er at se IT løsningen som en helhed. I de fleste tilfælde kræver det ikke 
store analyser, eller ændringer for at opnå gode resultat og forbedringer. Når vi får lavet ændringerne virker 
jeres IT-løsning pludselig. Derefter bliver det meget lettere at se hvad der skal til, for at opnå en effektiv IT-
løsning. 

Det er meget lettere at finde forbedringer, når IT løsningen er begyndt at virker. Så vores råd er at få jeres IT-
løsning til at virke først. Et skole netværk (alle netværk), er bygget op af et række komponenter som er 
indkøbt gennem tiden. Vi er sikker på at det er de bedste komponenter som er indkøbt, og I har fået god 
rådgivning osv. 

Hvorfor virker det så ikke? Ja selv det bedste udstyr kan blive sammensat på et uhensigtsmæssig måde, 
og det giver unødvendige flaskehalse i IT-løsningen.

Det kræver erfaring, som jeres IT-ansvarlige måske ikke er i besiddelse af. De fleste firmaer kommer gerne 
og giver et gratis bud på hvad problemet kan være, benyt jer af dette. Firmaerne ser mange komplekse typer 
netværk, og kan derfor se ting som andre ikke kan. Det kræver selvfølgelig lidt tid fra jeres side, men det er 
godt givet ud. Få altid et bud fra flere firmaer, også selvom at I har en leverandør som I er glade for. 

Men vær også kritisk, mange vil gerne sælge en komplet løsning, og de lover guld og grønne skove. Det er 
ikke det i har brug for, medmindre at jeres budget er til det.

I har brug for at få lavet nogle få ændringer som kan få jeres eksisterende system til at virke. Når netværket 
så virker, finder I ud af hvordan det kan optimeres på den bedste måde og så det passer til jeres behov.

Jeg er ikke ude på at råde jer til en lappeløsning, og det bliver det heller ikke hvis det bliver håndteret på den 
rigtige måde. Vores fremgangsmåde tager omkring 3 timer, brug den det er gratis. Ring eller skriv til os så 
sender vi den til jer. 

Når I har lavet den lille analyse, kontakter I flere firmaer som kan komme med et bud på en løsning. De vil 
gerne sælge jer en forkromet løsning, men få dem til at dele løsningen op i eks. 3 faser. Virker fase 1 ikke er 
det måske ikke det rigtige firma I har valgt.

Begynder det hele at virker som det skal, bliver det meget lettere at lave de rigtige optimeringer. Nu kan I gå 
vidre med at få optimeret jeres IT-løsning, så den passer ind i den daglige undervisning.

Kontakt os for at få vores 3 timers analyse tilsendt den gratis. Når den er modtaget er den lige til at gå i gang 
med. Der er 2 dele i analysen lav første del og kontakt os så for et gratis møde. Så giver vi vores bud på en 
løsning i 3 faser. Som sagt er tiden givet godt ud.

Med venlig hilsen
 Martin Lohse – El Design
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