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för utbildningssektorn
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v5 ute nu!
NetSupport Notify är ett enkelt och prisvärt verktyg för envägskommunikation av massmeddelanden och varningar 
som kan användas av administratörer för att kommunicera omedelbart med datoranvändare eller obetjänade offentliga 
informationsskärmar i skolor av alla typer och storlekar.
Från en skrivbordsdator, bärbar dator, surfplatta eller smarttelefon kan du skicka meddelanden som fångar uppmärksamheten 
(och som inte kan döljas, ignoreras eller sparas till senare) till valda användare/system, specifika avdelningar eller samtliga 
anslutna användare. På bara några sekunder kan meddelanden med olika prioritet, specialutformning, hörbarhet och 
leveransalternativ spridas till hela skolan – alla med ett exakt register i realtid över mottagning och bekräftelse.
NetSupport Notify går att installera och börja använda på bara några minuter, och med vår kostnadsfria provversion kan din 
skola utvärdera verktyget under 30 dagar.

Nyckelfunktioner
• Skicka aviseringar till Windows-, Mac-, Chromebook- och 

Linux-datorer

• Skicka från Windows-, Android- eller Apple iOS-enheter

• Ställ in prioritetsnivåer för olika aviseringar

• Skicka till ett obegränsat antal användare och 
avdelningar

• Skicka helskärmsmeddelanden till obetjänade enheter 
(t.ex. digitalskärmar för offentlig information)

• Leverera meddelanden till 10 000 användare (inklusive 
avdelningar)

• Specialanpassa meddelanden till skolans profil

• Inkludera ljudaviseringar

• Stöd för klickbara webbadresser i meddelanden

• Förhandsvisning av meddelanden i realtid

• Stöd för tangentbordsgenvägar i nödsituationer

• Schemalägg aviseringar i förväg

• Fungerar över flera nätverk (skicka meddelanden till 
IP-intervall)

• Central rapportering och spårning

• Begränsa åtkomsten med säkerhetskoder

• Konfigurationshantering via Active Directory

• Och mycket mer!



Systemkrav: En fullständig lista över systemkrav finns på www.netsupportnotify.com/downloads.asp

www.netsupportnotify.com

Auktoriserad partner:

Allt fler skolor upptäcker fördelarna med att använda en lösning för massutskick av meddelanden som NetSupport 
Notify som ett komplement till skolans kommunikationssystem och som stöd för nöd- och nedstängningsrutiner genom 
envägsaviseringar och -meddelanden.

Huvudsakliga fördelar:
Tidsbesparing
Med NetSupport Notify levereras meddelanden (som inte går att hoppa över eller ignorera) till hela personalen och samtliga 
elever, eller bara till vissa av dem, med en och samma åtgärd (över olika plattformar), vilket sparar viktig tid när det är bråttom. 
Rutinaviseringar (som meddelanden om brandlarmstest eller rutinmässiga avbrott i IT-systemet) kan också schemaläggas i 
förväg för en viss dag och tid. Systemet kräver inte att kontaktlistor uppdateras regelbundet, vilket gör det till en snabb och 
enkel lösning.

Kommunikation i katastrofsituationer och vid nödlåsningar
NetSupport Notify kan vara ett livsviktigt kommunikationsverktyg för skolans katastrof- och nödlåsningsrutiner och tack 
vare att det går att skicka ett klart och tydligt meddelande till samtliga anslutna datorer har vissa skolor valt att göra 
systemet till en officiell del av katastrofplanen. Administratörer kan dessutom skapa och använda färdiga meddelanden för 
katastrofberedskap och skicka dem från kontoret eller utifrån med hjälp av våra särskilda mobilappar.

Mottagningsbekräftelse
Varje meddelande kan förses med en viss prioritet från rutinmeddelanden till elever/personal till tekniska aviseringar och 
nödmeddelanden, samt en begäran om bekräftelse av att meddelandet har tagits emot. Alla levererade meddelanden 
registreras centralt med fullständig loggning av leverans och mottagning och möjlighet att exportera en sammanfattning för 
framtida analys.

Användning vid utbildningsinstitutioner


