
Sørg for tyverimærkning af elevernes computere, så 
de kan beholde dem hele skoletiden

Computere er en naturlig del af elevernes hverdag i 
daglige fra de små klasser i folkeskolen til gymnasiet. 
De bruges til alt lige fra at skrive opgaver og lave 
udregninger til pædagogiske spil og research på 
internettet. At give eleverne deres egen computer er en 
stor og vigtig satsning på læring, men mange tænker 
desværre ikke på også at satse på sikkerheden – før det 
er for sent. 

Ud over at computere og it-udstyr er lækkerier for tyve, 
så kan elever også let komme til at glemme deres 
computere i bussen eller miste dem på andre måder. 
Det er her, Eurosec kommer ind i billedet. 

Vi hjælper i dag mange skoler med at beskytte deres 
elevcomputere ved hjælp af enkel, moderne og effektiv 
tyverimærkning. I vores koncept, som er udviklet 
specielt til skoler, tilbyder vi et komplet udbud af 
tyverimærkningsprodukter og tyverisikring. 

Jeres elevcomputere gør jo mest og bedst gavn hos 
eleverne. Så sørg for, at eleverne kan beholde dem 
gennem hele skoletiden ved hjælp af en permanent 
mærkning. Kontakt os for at få mere at vide om vores 
koncept til elevcomputere!

Mærkning og advarsel dekals

Du kan vælge, hvilke tyverisikring 
mærkningssystem passer dig bedst, 
XPM eller EUROMARK. Enten en Neutral 
eller kundespecifikt mærkning med 
logo, stregkodesystem etc.
Advarsel dekals til computere, vinduer 
og døre er inkluderet.

Unikke koder MärkDNA 

Det er også en god idé at 
supplere de permanente synlige 
Tyverisikring markeringer med 
MärkDNA for øget beskyttelse. 
Det er nemt at anvende 
MärkDNA på alle typer af tyveri-
tilbøjelige poster.

International database 

En personlig konto i vores 
internationale database Euro-id er 
inkluderet i købet af Tyverisikring 
mærkningssystem, som giver dig 
mulighed for at styre din beholdning 
via computer eller mobil app samtidig 
beskytte din ejendom.

Eurosec tilbyder et komplet sortiment til tyverimærkning og inventarmærkning af IT-produkter og andet inventar. 
Permanent mærkning mindsker tyveririsikoen, og via vores verdensomspændende netværk Eurosec IRS 
(International Recovery Service) med international returservice sørger vi for, at fundet udstyr returneres til den 
rette ejer. Læs mere om vores tyveritjenester, og sammenlign vores tyverisikringsprodukter på  www.eurosec.se/dk
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• Vælg mellem XPM og EUROMARK. Kunden Unik
med logo eller neutral mærkning

• Vores permanente mærkning systemer er
nemme og hurtige at anvende

• Registrering i databasen, med personlig konto,
gør en fundet computer kan hurtigt spores
tilbage til den rette ejer

• Supplement med MärkDNA

Mærkning af elevcomputere
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