
At sikre et effektivt og stabilt internet er 
ofte en udfordring, når der er mange 
brugere på nettet samtidig. 

SmartShare er en løsning, der kobles til 
det eksisterende netværk, og styrer 
internettrafikken, så internettet kører stabilt 
for brugerne. 

Med SmartShare får brugerne hurtigere 
svartider end i et traditionelt netværk.

Vi er afhængige af at internettet virker for 
at  kunne arbejde uforstyrret, så lad Smart-
Share gør det nemt for dig!

“ Anders Dahl Valgren, 
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Implementeringen af SmartShare
har sparet 1/3 stilling 

Skoler indfører digitale læremidler, mere 
online undervisning og øger generelt det 
digitale tværfaglige samarbejde. Mere end 
nogensinde er lærerne og eleverne af-
hængige af, at kunne komme på internettet 
for at gennemføre en effektiv undervisning.  

Lærere og elever bliver ofte afbrudt i un-
dervisningen, fordi internettet kører lang-
somt eller måske slet ikke virker. Lærerne 
bliver frustrerede, og eleverne mister 
fokus. Resultatet er forringet undervisning 
og mindsket læring.

Udfordringen på skolerne er derfor, at 
sikre, at netværksbelastningen ikke for-
ringer undervisningen, når der er mange 
aktive brugere på nettet samtidig.

Med SmartShare undgår I afbrydelser og 
forsinkelser i undervisningen – også når 
der er mange brugere på samtidig. Elever, 
lærere og medarbejdere kan arbejde effek-
tivt og fordybe sig uden afbrydelser.

 Med SmartShare:
bliver der mere tid til undervisning• 
øges arbejdseffektiviteten• 
får I et stabilt internet og • 

 udnytter jeres båndbredde
 optimalt

overbelaster fildelingsprogrammer  • 
 ikke længere nettet

sparer I penge og ressourcer på  • 
 fejlfinding og vedligehold af 

 internettet
kan I oprette tidsstyrede webfiltre,  • 

 når der er eksamen.

SmartShare kan bruges i alle typer
netværk.

Mere end 100 skoler over hele landet 
har allerede SmartShare i deres net-
værk. Ring til din it-leverandør i dag og 
få SmartShare gratis på prøve.
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Bliver undervisningen forstyrret 
når nettet ikke virker?
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