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IT på Klintsøgaard  
Netværk  

Vi har på installeret topmoderne trådløst netværk for at kunne 
håndtere det stigende IT-behov. Skolens netværksudstyr er af 
mærket Lancom, som er Europas førende leverandører at sikkert 
netværksudstyr. Al adgang for elever til skolens netværk vil være 
åbent fra kl. 6.00 – 22.30 på hverdage og kl. 6.00 – 23.59 i weekender 
(søndag aften 22.30). Netværket på skolen bliver løbende forbedret 
og udvidet.  

Skolen har en 500/500 mbit fibernetforbindelse leveret af Nianet. Det 
sikrer en stabil og hurtig forbindelse til internettet døgnets 24 timer.  

Software  

Alle elever har mulighed for gratis at hente Office 365 på op til fem 
private enheder. Office 365 giver mulighed for at arbejde med Word, 
Excel, PowerPoint, Teams mm. Det kan være i miniversioner på 
nettet og i fulde versioner, som installeres på Windows-pc, Mac eller 
anden enhed. Man får stillet Office 365 til rådighed. Det er Microsofts 
abonnementsudgave af Office 2016, og den vil være tilgængelig, så 
længe man er elev på Klintsøgaard.  

I Office 365 indgår også OneDrive Business. OneDrive er Microsoft 
cloud-tjenesten, der forbinder dig til alle dine filer. Her kan du 
gemme og beskytte dine filer (1TB), dele dem med andre og få 
adgang til dem overalt på alle dine enheder. Når du bruger OneDrive 
med en konto, der leveres af din virksomhed eller skole, kaldes det 
nogle gange OneDrive for Business.  

Microsoft Teams bliver af lærere og elever brugt til kommunikation 
og deling af filer.  
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Hardware  

Skolen tager ansvar for miljøet og benytter klimavenlige bærbare 
computere til underviserne fra Circular Computing. Circular 
Computing genbruger kvalitetspc’er fra Lenovo, HP og Dell, for at 
producere Pc’er med Zero CO2 udledning. Til gavn for klimaet bliver 
der plantet 5 træer for hver solgt PC. For hver maskine, der bliver 
solgt, går en lille del af prisen til projekter, der styrker klimaet, bl.a. 
andet landsbyer, der får ovne drevet af solenergi for ikke at bruge træ 
som brændsel.  

 


