Tekniska konsultjänster

Tech-Solutions

Tjänster & utbildningar

Vi hjälper er att fylla luckan mellan
IT-enhet och skolans verksamhet,
så att ni kan arbeta effektivare
tillsammans

Få utbildning och guidning i
admnistration av G Suite

Detta får du med dig
efter utbildningen:

Med Tech-Solutions får ni en dedikerad lösningsarkitekt som utbildar
och guidar er genom de nödvändiga delarna vid administration av
G Suite. Vi skräddarsyr givetvis upplägget utifrån era förutsättningar
och mål genom en förstudie eller ett orienteringsmöte samt
uppföljningsmöte. Ni får även tillgång till 3 veckors support.

Deltagarna får lära sig att hantera dagliga och vanligt
förekommande underhållsåtgärder, rapportering,
change management och roller/ansvarsområden

Tech Solutions har utöver teknisk kompetens, en unik förståelse för
verksamheters behov. Våra lösningsarkitekter och G Suite
administratörer är även Google Certified Trainer och/eller
Innovator, vilket garanterar en förståelse för hur skolor och deras
ekosystem är organiserade.

Deltagarna får en allmän förståelse kring sekretess och
säkerhet i G Suite
Deltagarna får kännedom om vart man vänder sig för
ytterligare hjälp

Kontakta oss för mer information!

Kom snabbt igång med G Suite
på din skola
Vi har genomfört hundratals G Suite implementeringar - både små och
stora - med och utan migreringar samt med och utan pedagogiska
och juridiska (GDPR) processer. Vi ger er en skräddarsydd
implementering, som passar på ert övriga digitala ekosystem. Vi
samarbetar även med både er verksamhet och it för att uppfylla era
behov.

Detta ingår i tjänsten:
Du får ett snabbt kom-igång-stöd för att få en överblick
i allt administratörer bör känna till med G Suite
Du får en skräddarsydd implementering av G Suite som
är upprättad utifrån beprövad erfarenhet av olika
skolmiljöer och utifrån era unika förutsättningar
Tidsbokad telefonsupport

Kontakta oss för mer information!

Kom snabbt igång med
informationssystem på din skola
Med hjälp av InfoTV med G Suite och Chromebit, tillhandahåller vi ett
driftssäkert system anpassat för distruberad administration och
intuitiv användning. Vi erbjuder implementering av tjänsten, utbildning
av administratörer och användare, service-support samt leverans och
instillation av produkter. Vi beskriver konceptet och föreslår hur det kan
implementeras i er organisation - liten som stor.

Detta ingår i tjänsten:
Ni får en beskrivning av informationssystemet och
förelår hur tjänsten kan implementeras i er organisation
Vi installerar informationssystemet samt ger er en
utbildning kring hur tjänsten fungerar och hur den
administeras centralt och lokalt
Ni får en specialutbildning till användarna som ansvarar
för informationstavlans innehåll

Kontakta oss för mer information!

Vi ger dig Best Practice för
Chrome Depoyment

G Suite, Chrome och andra
tjänster för GDPR

Best Practice för Chrome Depoyment. Vi ser över hela livscykeln från utbud till beställning, leverans, service, support och avveckling.
Vi identifierar bästa process för uppdragsgivaren kring exempelvis
registreringsmetoder och konton, administratörsstruktur, policys,
Android/play Store, nätverk, hjälpmedel, säkerhets- samt
tredjepartstjänster.

Vi har genomfört ett flertal GDPR uppdrag för huvudmän
med syfte att verksamhetsanpassa nyttjandet av tjänster i
förhållande till GDPR ur ett praktiskt och tekniskt perspektiv.
Uppdragen skräddarsys alltid och kan omfatta endast G Suite
eller flera tjänster.

Kontakta oss för mer information!

