Igloo er en ny måde at tænke computer

Software der kan benyttes er en komplet

management på. Væk er den daglige support og

pakke inkl. Firefox 3.5 internet browser, Open Office

vedligeholdelse. Istedet kan du og din organisation

3.1 tekstbehandling, Scribus DTP, GimpShop

koncentrer tid og ressourcer på at bruge computeren

billedbehandling, Audacity lydredigering, VLC

til det den er ment som - et hjælpemiddel i

medieafspiller m.m.

hverdagen.

Med Igloo starter computeren uden at benytte en
harddisk. Der er ingen installation at bekymre sig

Igloo integration med Microsoft Windows er sømløs
og Igloo fungere i multiplatform miljø vha. en simpel
opsætning i DHCP serveren.

om, ingenting som brugeren kan ødelægge eller

Idia anbefaler til undervisnings verdenen et

rekonfigurere. Konfigurationen af hele systemet

multiplatform miljø, hvor Igloo fungere som simpel

foregår via en hjemmeside vi stiller til rådighed.

platform til stilskrivning/web research/billede-

Du kan f.eks. vælge at tænde computere på

fastsatte tidspunkter hver morgen, således at

redigering m.m. og Apple's Mac OS X vælges til
mere seriøs multimedie produktion og podcasting.

computeren står klar kl. 8. For at spare strøm kan
du vælge at slukke maskinerne igen kl. 17.

Cloud computing som Google Apps, Dropbox,
Moodle, Lectio og andre systemer er naturligvis fuldt
understøttet og kan indgå i en større Igloo strategi.
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Igloo Site

Igloo Omni
- total løsningen

Du specificere din ønskede Igloo opsætning

Vi levere det komplette system til dig og du

via vores hjemmeside og vi bygger en Igloo til dig.

skal nu blot sørge for at dit netværk virker. Vi

Du står selv for implementeringen, der består af at

opstiller en eller flere Igloo Boot Servere på din

opsætte en TFTP server (eller to) på dit netværk og

lokation, hvorfra dine klient computere starter op.

lave simple ændringer i din DHCP server - vi levere

Opsætning og senere ændringer i opsætning bliver

naturligvis manualer til alle krævede opsætninger.

automatisk hentet via internettet til dine Igloo Boot

De maskiner du udvælger i din DHCP server

Servere og dermed dine computere.

Vi anbefaler denne løsning, da du kan

vil nu starte med Igloo og ikke længere kræve
support på selve klienten.

Ændringer i opsætning kræver at du igen
specificere via vores hjemmeside og udskifter Igloo

begrænse den lokale IT-Support - 0% IT-Support. Du
skal blot lave ændringer i opsætning på vores
hjemmeside og slappe af.

Igloo Omni kan også omfatte opsætning af

system filerne i TFTP serveren.

trådløst internet og automatiseret installations
system til bærbare computere.

Igloo Main Server

Igloo Boot Server eller lokal
TFTP og DHCP Server

Dine computere starter
fra Boot Server

Fil server

Firewall
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Igloo på skoler

Win 7 og Mac
Hvis din skole ikke allerede er ved at

Især skoler kan med stor fordel benytte Igloo.
Her er nogle fakta som kan spare dig og din skole

omstille til Windows 7, da bør du tænke i disse

tusindevis af kroner og samtigtigt fjerne fokus fra IT-

baner. Minimum hardware kravene er 1GHz CPU og

Supportens rolle og over på podcasting, Google Apps

1GB RAM, men regn ikke med at en sådan

og andre visionære mål.

computer er brugbar, når brugeren har flere vinduer
åbne.

Stabil drift
- Igloo benytter ingen harddisk og starter som
nyinstalleret hver gang.

Ingen licens omkostninger
- ingen omkostninger til Microsoft.

Brug eksisterende computere
- med Igloo fungere maskiner med 512MB

Du kan beregne at halvdelen af skolens
computere skal udskiftes, med stor udgift til følge.

Igloo er en et alternativ du bør udforske og
evt. indtænke Igloo til stilskrivning/web
research/billede-redigering m.m. og nyindkøb af 1015 Apple iMac's eller MacBooks til seriøse
multimedie og podcasting opgaver.

RAM og 400 Mhz CPU og du undgår den dyre

Vi anbefaler

udskiftning til nye computere.

Simple administration
- med Igloo administreres computerne via vor
hjemmeside, ikke lokalt på skolen.

Simpelt og brugervenligt
- du bestemmer selv hvor avanceret du
ønsker brugerfladen skal være. Igloo er 100%
grafisk styret og let selv for et barn at benytte.

Super hurtig på billige nettops
- Igloo er en fantastisk kombination med Intel

Vi anbefaler en kombination af Igloo, Apple
Mac's og Google Apps som din skoles fremtidige ITstrategi.

Kontakt os og få en uformel snak omkring
din skole og fremtiden. Vi hjælper danske skoler
med at få IT til at være en positiv oplevelse og aktiv
medspiller.

Atom nettop computere.

Try before you buy
- Prøv Igloo uden af binde dig.
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