
Læs, hvordan du kan være med til at forbedre 
undervisningen i klasseværelset med  
Dell-løsninger og Intel® Inside™.

Sådan får du it  
implementeret  
- og brugt i  
undervisningen.

Se vores undervisningsløsninger på Dell.co.uk/education

Digital 
undervisning til 
uddannelses- 
sektoren.
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Du kan handle 
hos Dell på tre 
enkle måder:

1.  Online på Dell.dk. 

2.  Telefonisk  
på 32 87 12 00

3.  Via vores channel partnere:  
www.dell.dk/findapartner 

 Forbinder hele 
skolesystemet.

Eleverne er mere motiverede
Ved at integrere teknologi i klasseværelset og pensum giver lærerne deres elever 
en mere konstruktiv måde at samarbejde om vigtige projekter på. Eleverne bliver  
mere fortrolige med it-teknologien, således at deres hverdag i og udenfor skolen  
bliver sjovere og nemmere.

Lærerne er mere interaktive
Ved en individuel og målrettet undervisning, der er tilpasset den enkelte elevs niveau,  
kan lærerne forbedre deres effektivitet.

Se vores undervisningsløsninger på Dell.co.uk/education

Forældrene får bedre information
Teknologi gør det muligt for forældre at blive nemmere opdaterede om deres barns 
undervisning. Desuden er forældrene vidende om, at deres barn er klædt på til en fremtid  
med et digitalt arbejdsliv.

Gør IT-personalet mere effektivt
It-ledere spiller en afgørende rolle i at udstyre skolerne med teknologier, der understøtter 
undervisningen og læringsmiljøet positivt. De kan tilsikre, at undervisningen kan ske når som 
helst og på alle enheder og hjælper derved lærerne med at indføre it i undervisningen.
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 Udnyt evnen 
til at lære.

Support- 
services

Med mobile undervisningsløsninger fra Dell kan du tage klasseværelset med dig 

hvor som helst med Intel® Inside™. Vi har lyttet til undervisere for at kunne tilbyde 

den teknologi, der passer bedst til dine behov. Alle vores bærbare computere og 

tablets er udviklet til at opfylde kravene til mobilitet og fleksibilitet i undervisningen, 

samtidig med at de leverer den ydeevne, som undervisere kræver.

Sammen med Dell kan du skræddersy din support, 

så den passer til skolens samlede IT-landskab.

Accidental Damage 
Protection er et reparations- 
eller erstatningsprogram 
for udvalgte bærbare og 
stationære pc’er samt 
eksterne enheder fra Dell, 
der bliver beskadiget ved 
hændelige uheld som følge 
af strømstød, fald eller spild af 
væske. Dækningen omfatter 
enten reparation eller 
udskiftning til et produkt der 
svarer til eller er bedre end 
det beskadigede. Accidental 
Damage kan udvides til også 
at omfatte tyveri.

Accidental  
Damage  
Protection 

Supportservices
Det bliver nemt at få support, selv med dine stadigt mere komplekse 
behov. Dell ProSupport tilbyder hardware- og softwaresupport døgnet 
rundt med en bred vifte af sikkerheds- og rådgivningsservices – så du 
kan fokusere på undervisningen i stedet for teknologien.

Support til hardware fra flere leverandører
Konceptet med forenklet IT gælder ikke bare hardware eller services. 
Enklere administration kan også være en fordel for din skole, når det 
gælder vedligeholdelse.

Med Dell ProSupport-løsningen fra flere producenter kan vi samle alle 
dine supportserviceaftaler og forenkle supporten til hele dit miljø, så du 
kun behøver at ringe til ét enkelt telefonnummer.

Dell Venue 11 Pro-tablet. 
Udviklet til at give elever på alle niveauer 
en bedre undervisningsoplevelse. Med 
4. generations Intel® Core i3 processorer 
kan du øge ydeevnen overalt med 
samme mobilitet som en tablet, samme 
kraft som en Ultrabook og samme 
oplevelse som en stationær computer.

Dell Latitude 13 Education-serien. 
Inspirerer elever med alle læringsstile 
til at få mere fra hånden. Dell 
Latitude 13 med Intel® 4. generations 
processor er en robust notebook til 
undervisningsbrug med ekstra beskyttelse 
til at imødekomme den til tider hårde 
behandling i klasselokalet og skoletasken.

Dell anbefaler Windows.

Se vores undervisningsløsninger på Dell.co.uk/education
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Tilbehør

Teknologi til at forbedre 
undervisningen.
Få mest muligt ud af vores uddannelsestilbehør, og få en bedre undervisningsoplevelse.

Dell P2714T 68,6 cm (27”)
 Full HD-touchskærm 
En avanceret nytænkt 
touchoplevelse. Imponerende 
billedkvalitet

Dell Venue 11 dock Gør tabletten 
til en fuld stationær pc.

Dells mobile computervogn  
Sikker opbevaring, opladning 
og transport af op til 
30 mobile enheder

Dell-multifunktionsfarveprinter 
– C2665dnf Verdens mest 
intelligente multifunktionsprinter 
med 30 funktioner i samme enhed

Ergotron Tablet Charging Wall 
Mount 12 Dette slanke opbeva- 
ringsskab er perfekt til beskyttelse 
og opladning af op til 12 tablets

Dell E2014T 49,4 cm (20”)
Full HD-touchskærm med 5 
touchpunkter sikrer naturlig og 
intuitiv touchnavigering.

Projektor S320(wi) fra Dell
Få dine elever til at fordybe sig 
i lektionerne med fantastiske 
farver, dynamiske billeder og 
innovative funktioner

Mobilt keyboard til Dell Venue 11 
Tastatur i fuld størrelse med  
musemåtte samt et integreret 
genopladeligt batteri.

Mobil projektor fra Dell – 
M900HD Få fuld kontrol over 
din egen præsentation. Tag din 
egen projektor med, og fremlæg 
din præsentation med ro i sindet

Slim keyboard til Dell Venue 11 
Et ultralet tastatur i fuld størrelse, 
der også fungerer som cover. 

Dell anbefaler Windows.

Se vores undervisningsløsninger på Dell.co.uk/education
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Kundecase
Kundecase

Hvem: Søndermarksskolen 
på Frederiksberg

Sektor: Undervisning

Udfordring: 
Søndermarksskolen 
ønskede at have tablets 
som en understøttende 
og ikke-forstyrrende del af 
undervisningen samt en 
bedre motivation af eleverne.

Løsning: Læreren har en 
tablet, og det samme har 
alle elever. Læreren kan 
planlægge sin undervisning 
med forskelligt digitalt 
materiale og styre, hvilket 
indhold der vises på 
elevernes tablets og på 
storskærmen i klasseværelset. 
Desuden kan læreren  
spærre adgangen til 
irrelevante programmer  
på elevernes tablets.

I 2013 udstyrede Søndermarkskolen på Frederiksberg sine 7. klasses elever 

med særlige Dell-tablets med tilhørende tastatur. Nu viser en ny rapport, 

at disse tablets rummer et kæmpe potentiale for at involvere de svage elever 

i undervisningen. Men det kræver, at lærerne får de rigtige værktøjer.

I stedet for blot at indkøbe nogle tilfældige tablets og håbe på det bedste, valgte 
Søndermarkskolen og Frederiksberg Kommune i samråd med Dell, Intel og Microsoft at 
gå en anden vej. De tog udgangspunkt i elevernes faglige udbytte ved at bruge tablets 
og byggede så hele den teknologiske platform op om en didaktisk cirkel, som satte 
indholdet – ikke teknologien – i centrum.

Hvis de danske skoler skal have fuldt udbytte af tablets i undervisningen, skal de sørge 
for at give lærerne de rette værktøjer til at styre slagets gang. På den måde kan tablets 
motivere især ikke-boglige drenge til at fordybe sig i undervisningen. Det er den 
vigtigste konklusion i rapporten “1:1-skolen – tablet eller tab-let?”, som Bent B. Andresen 
fra DPU har udgivet i marts 2014.
(Fortsætter på næste side)

Dell Venue 11 Pro 

Med Quad-Core Intel® Atom™ processor

26 cm (10.8”)

dine elever til at lære mere, hvor som helst

inspirer

Dell anbefaler Windows.
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Kundecase

Vi har lagt en del 
arbejde i at få 
løsningen 100 
procent op at køre 
både før og efter 
lancering, og det 
har givet pote. 
Vi mener, at 
en lærerstyret 
tabletløsning giver 
eleverne det 
bedste udbytte, 
og vores mål var 
at kunne tilbyde 
skolerne en 
gennemprøvet 
tabletløsning. Det 
kan vi nu. 
 

Cherian Mathews, global direktør for 

slutbrugerløsninger hos Dell.

Teknologi

- Dell Venue 11 Pro 
tablets med 4-kernet Intel 
processor, tastatur og 
trykfølsom digital pen

- Batterier i alle tablets kan 
udskiftes nemt og hurtigt

- Hver elev har en 
individuel Microsoft-konto 
til undervisningsbrug

For Søndermarkskolen var det vigtigt, at tablets blev et motiverende 

læringsværktøj og ikke et forstyrrende element. Med den centralstyrede  

løsning ved hånden oplevede lærerne, at eleverne viste helt nye og kreative 

sider af sig selv i undervisningen.

“Resultatet er mere kreativt, når eleverne frembringer noget på deres tablets. 

Eleverne har lavet tidslinjer, tegnefilm og mindmaps vha. deres tablets, og 

nogle har også lavet et årshjul. Resultaterne er meget forskellige – og mere 

kreative sammenlignet med arbejde med papir og blyant,” siger en 7. klasses 

lærer på Søndermarkskolen.

Da tabletten også er en bærbar computer, har eleverne mulighed for at gå på 

internettet, bruge Office-pakken og downloade berøringsaktiverede apps til 

egen brug.  Det betyder, at eleverne kan bruge deres tablets til at tage ansvar 

for deres egen læring på en helt ny og intuitiv måde. Eleverne kan tegne, pege, 

røre, taste og skrive på deres tablets, og de kan splitte skærmen op, så de f.eks. 

kan læse og skrive samtidig.

“Det er en fordel, når der arbejdes med forskellige mål for forskellige elever. 

Når klassen arbejder med projekter, er der ting, alle elever skal igennem, men 

der er også forskellige ting, som eleverne selv kan lave. Hvis de når frem til det, 

skal man ikke til at hente en hel masse, for det ligger alt sammen på elevernes 

tablets. De kan gå på nettet, skrive, se video – de kan gøre det hele uden at 

skulle vente på læreren,” siger en 7. klasses lærer på Søndermarkskolen.

På Søndermarkskolen er de godt tilfredse med udbyttet af pionerprojektet, 

og det har været vigtigt for skolen at gøre sig nogle erfaringer på området. 

Løsningen er nu fuldt funktionel, og en af de vigtigste mål fremadrettet bliver  

at få alle lærere til at tage tabletundervisning til sig.

dine elever i og uden for klasseværelset

styrk

Dell anbefaler Windows.
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Dell Connected Security-løsninger beskytter uddannelsesinstitutioner 

hele vejen fra datacentret til klasseværelset, hvilket sikrer undervisere, 

administratorer og studerende et trygt og sikkert teknologimiljø.

Beskyt din 
infrastruktur og 
dine klasseværelser.

Netværkssikkerhed
Moderne uddannelsesinstitutioner er udsat for de samme virus, orme og hackerangreb, som plager 
virksomheder. Bredbåndsforbindelser, der altid er online, betyder, at netværkene skal beskyttes døgnet 
rundt hele ugen. Personalet og elevernes bærbare computere, tablets og mobile enheder udsætter 
skolerne for virus fra ubeskyttede hjemmenetværk. Dells næste generation inden for firewalls hjælper 
organisationer i alle størrelser med at beskytte deres netværk mod trusler, der udvikler sig konstant. 

Dell SonicWALL Firewall serie, konbinerer UTM (Unified Treat Management) med høj ydeevne for at 
kunne beskytte organisationer, store som små, mod de seneste trusler. De indeholder beskyttelse mod 
indtrængen IPS, antimalware, indholds-/URL-filtrering og applikationsstyring og understøtter bærbare 
computere, smartphones og tablets.

Uddannelsesinstitutionerne 
står over for udfordringen 
at understøtte deres 
administratorers, underviseres 
og studerendes store 
kommunikationsbehov og 
samtidig opretholde et højt 
sikkerhedsniveau på tværs af 
separate netværk. Indgående 
mailtrusler som spam og virus er 
en stor kilde til bekymring, men 
indhold i udgående mails skal 
også overvåges for at sikre, at 
fortrolige oplysninger beskyttes.

Dell tilbyder en pakke af 
sikkerhedsløsninger til mail, 
der udnytter flere teknikker 
til trusselsregistrering og et unikt, 
verdensomspændende netværk 
til identifikation og overvågning 
af angreb for at beskytte 
skoler mod angreb udefra 
og samtidig sikre, at kravene  
til fortrolighed og overholdelse 
kontant opfyldes.

•   Archive Manager og Recovery 
Manager til Exchange sikrer 
overholdelse og registrering 
af mail til Windows-miljøer

•   ChangeAuditor til 
Exchange og Security 
Explorer reviderer adgangen 
og muliggør administration 
af Windows® miljøer

Løsninger til 
elektronisk sikkerhed

Klarer 
udfordringerne.

Dell anbefaler Windows.

Se vores undervisningsløsninger på Dell.co.uk/education
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Dell anbefaler Windows.

Uddannelsesinstitutioner står over for en lang række udfordringer, der 

tvinger dem til at genevaluere og modernisere den daglige drift. Øverst 

på listen er spørgsmålet om, hvordan administratorernes, fakultetets og 

elevernes krav til den uendelige kombination af nye computerteknologier 

og tilslutningsmuligheder kan opfyldes – inden for stramme budgetter.

 Et strømlinet netværk 
til opfyldelse 
af nye krav.

K1000
The KACE Management Appliance er en fuldt integreret systemstyringsløsning, som kører 
på en fleksibel og intelligent softwarebaseret arkitektur, som kan implementeres på få dage, 
og som opdateres automatisk. Med KACE-løsningen administreres servere, stationære og bærbare 
computere på tværs af Windows®, Apple- og Linux-miljøer.

K2000
The Dell KACE Deployment Appliance er en integreret løsning til klargøring af systemer, der er 
baseret på et centraliseret bibliotek. Administratorerne kan automatisere implementeringer via 
scanning og evaluering af computerudstyr, installere netværksoperativsystemer, disk-imaging, 
migrere brugerprofiler, overvåge fjernafdelinger samt reparere og gendanne systemer.

K3000
The Dell KACE K3000 Mobile Management Appliance indeholder funktioner til håndhævelse af 
sikkerheds- og politikstyring på iOS- og Android-baserede mobilenheder. K3000 har alt, hvad du 
behøver for at give skolens og private mobilenheder adgang til data på en skalerbar og sikker måde.

Gør 
administrationen af 
computere enklere

Hundredvis af skoler, 
gymnasier og universiteter 
har implementeret Dell KACE-
løsninger med henblik på at 
spare deres IT-medarbejdere 
tid og spare institutionen penge 
ved at forenkle deres processer 
til systemadministration. 
Produkterne i Dell KACE-
serien af løsninger til 
systemadministration er 
brugervenlige og prisgunstige 
– og den fælles programflade 
betyder, at de er nemme 
at installere, har en blød 
indlæringskurve og stort set er 
vedligeholdelsesfrie. 

Dell KACE-løsninger til 
systemadministration udfører: 
•   Oprettelse af computerimage 

og implementering 
•   Administration af aktiver 
•   Softwaredistribution
•   Service desk
•   Overholdelse 
•   Sikkerhed og rettelser 
•   Konfigurationsstyring
•   Strømstyring

Software

Se vores undervisningsløsninger på Dell.co.uk/education
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 Tre enheder 
i én. Stationær 
computer, tablet og 
bærbar computer.

Skift nemt mellem en stationær 
computer, bærbar computer og 
tablet, og få en mere fleksibel og 
alsidig tabletoplevelse. Venue 11 Pro 
med 4. generations Intel® Core™ 
processorer har samme mobilitet 
som en tablet, samme kraft som 
en Ultrabook™ og føles som 
en stationær computer, 
når den kombineres med 
en dockingstation.

Dell Venue 11 Pro

Intel, Intel Logo, Intel Core og Intel vPro er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows, Exchange 
Server, Lync, Office 365, Microsoft Active Directory og Windows 8 er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Dell, Latitude, 
Wyse, Dell ProSupport, SonicWALL og KACE er varemærker tilhørende Dell Inc. Billederne er kun til illustrationsbrug. Farven og designet kan 
variere. Alle andre varemærker er de respektive ejeres ejendom. Dell, Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S.

Hvis du ikke ønsker at modtage mere informations materiale fra Dell bedes du venligst fremsende dit navn, firmanavn og postadresse til:
post: Dell Suppressions, PO Box 79, Rødovre, e-mail: delldk@clientmail.eu.com eller fax: 8088 1680

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Dell på  eller  
en af vores channelpartnere på dell.dk/findapartner.

32 87 12 00




