
Oppilastietokoneiden mmerkitseminen 
Turvamerkitse oppilastietokoneet ja varmista, että ne 
säilyvät tallessa koko kouluajan

Nykypäivänä tietokoneet ovat luonnollinen osa oppilaiden 
arkipäivää aina peruskoulusta lukioon asti. Tietokoneita 
käytetään aineiden kirjoittamiseen ja laskujen laskemiseen, 
oppimispeleissä ja internet-hakujen tekemiseen. Oman 
tietokoneen antaminen oppilaille on iso ja tärkeä panostus 
oppimiseen, tosin monesti turvallisuusnäkökohta jää 
vähemmälle huomiolle tai se huomataan vasta, kun on liian 
myöhäistä. 

Autamme nykyään monia kouluja oppilastietokoneiden 
suojaamisessa yksinkertaisella, nykyaikaisella ja 
tehokkaalla turvamerkinnällä. Erityisesti kouluille 
tarjoamamme konsepti sisältää täyden valikoiman 
turvamerkintätuotteita ja tukipalveluja. 

Sen lisäksi jokainen tietokone saa yksilöllisen 
tunnisteen, jonka avulla se voidaan jäljittää 
kansainvälisen verkostomme kautta. Jos esimerkiksi 
joku löytää oppilaan linja-autoon unohtaman 
tietokoneen, sen omistaja voidaan helposti jäljittää 
tunnistenumeron avulla.

Merkintä ja varoitusmerkit

Voit itse valita tarpeisiisi parhaiten 
sopivan turvamerkintäjärjestelmän, 
XPM tai EUROMARK. Vakio tai 
asiakaskohtaisesti räätälöity, logolla 
varustettu merkintä. Tuotepakettiin 
sisältyvät tietokoneisiin, ikkunoihin ja 
oviin kiinnitettävät varoitusmerkit.

Uniikit MärkDNA-koodit 

On myös hyvä idea täydentää 
näkyvää turvamerkintää 
MärkDNA:lla ja parantaa siten 
varkaussuojaa. MärkDNA:ta on 
helppo sivellä kiinni kaikenlaisiin 
varkauksille alttiisiin esineisiin.

Kansainvälinen tietokanta 

Turvamerkinnän oston yhteydessä 
kansainväliseen Euro-ID-tietokantaan 
luodaan henkilökohtainen tili, jonka 
avulla turvamerkittyä irtaimistoa 
voidaan hallita tietokoneen tai 
mobiilisovelluksen kautta.

Eurosec tarjoaa kattavan valikoiman varkaudenesto- ja omaisuudenmerkintätuotteita IT-laitteisiin ja muuhun kalustoon. 
Pysyvä merkintä vähentää varkauksia. Maailmanlaajuinen verkostomme, Eurosec IRS (International Recovery Service), 
varmistaa, että löydetyt esineet palautetaan niiden oikeille omistajille. Lue lisää tukipalveluistamme ja vertaile 
varkaudenestotuotteitamme osoitteessa  www.eurosec.se/fi
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• Valitse XPM tai EUROMARK. Asiakaskohtaisesti
räätälöity, logolla varustettu merkintä tai
vakiomerkintä

Pysyvät turvamerkintämme ovat nopeita ja
helppoja kiinnittää.

•

Tietokantarekisteröinti ja henkilökohtainen tili
mahdollistavat löydetyn tietokoneen nopean
palauttamisen oikealle omistajalle.

•

• Täydennä MärkDNA:lla

Paitsi, että tietokoneet ja IT-laitteet ovat alttiita 
varkauksille, oppilaat voivat myös helposti unohtaa 
tietokoneensa esim. linja-autoon tai kadottaa sen 
muulla tavoin. Tässä kohdin Eurosec voi tarjota apua. 

http://www.eurosec.se/
mailto:office@eurosec.se
http://www.eurosec.se/

	Eurosec erbjuder ett komplett sortiment för stöldmärkning och inventariemärkning av IT-produkter och andra inventarier. Permanent märkning minskar stöldrisken och genom vårt världsomspännande nätverk Eurosec IRS (International Recovery Service) m...



