Merking af elevdatamaskiner
Merk elevenes datamaskiner, slik at de får beholde
dem i hele skoletiden
Datamaskiner er en naturlig del av elevenes hverdag i
dag – fra grunnskolen til videregående. De brukes til alt
fra oppgaveskriving og utregninger til pedagogiske spill
og søk på Internett. En egen datamaskin til elevene er en
viktig satsing på læring, men dessverre er det mange som
glemmer å tenke på sikkerheten. Før det er for sent.

Merkingen gjør både datamaskinene mindre
ettertraktet for tyver med sin avskrekkende effekt, og
gir deg full kontroll med alt utstyr. I tillegg får hver
datamaskin også en unik identitet, slik at de kan
spores via vår internasjonale database.

Foruten at datamaskiner og IT-utstyr er ettertraktet
bytte for tyver, er det også fort gjort at elevene glemmer
datamaskinen på bussen eller andre steder. Her
kommer Eurosec inn i bildet.

• Velg mellom XPM og Euromark .
Kunden Unik med logo eller nøytral merking

Vi hjelper i dag mange skoler med å beskytte
datamaskinene sine ved bruk av enkel, moderne og
effektiv tyverimerking. Konseptet vårt, som er tilpasset
spesielt til skoler, tilbyr et komplett utvalg av
tyverimerkingsprodukter og støttetjenester.

• Registrering i databasen, med personlig konto,
gjør en funnet datamaskin kan raskt spores
tilbake til rett eier

Merking og advarsel dekaler
Du kan velge hvilke anti-tyveri
merkesystem passer deg best, XPM
eller Euromark. Enten en nøytral eller
kundespesifikk merking med logo,
barcoding etc.Varsel dekaler for
datamaskiner, vinduer og dører er
inkludert.

• Våre permanente merkesystem er enkelt og
raskt å søke

• Supplement med MärkDNA

Internasjonal database
En personlig konto i vår
internasjonale database Euro ID er
inkludert i kjøp av Anti-Theft
merkesystem , som lar deg
administrere inventar via
datamaskinen eller mobil app
samtidig beskytte din eiendom.

Unike koder MärkDNA
Det er også en god idé å utfylle de
permanente synlige Anti-Theft
markeringer med MärkDNA for økt
beskyttelse. Det er lett å påføre
MärkDNA på alle typer tyveri utsatt
elementer.

Eurosec tilbyr et komplett utvalg av tyveri- og inventarmerking for IT-produkter og annet inventar. Permanent merking
reduserer risikoen for tyveri, og gjennom vårt verdensomspennende nettverk Eurosec IRS (International Recovery
Service) med internasjonal returservice, sørger vi for at gjenfunnet utstyr returneres til sin rettmessige eier. Du kan lese
mer om støttetjenestene vi tilbyr, og sammenligne produktene våre på www.eurosec.se/no
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