
Sluk automatisk inaktive computere og reducer skolens strømforbrug

Power Save

SPAR RESSOURCER OG C02
Modulet Power Save er udviklet til skoler, der gerne vil reducere deres udgifter til strøm og samtidig opnå CO2-besparelser, uden at forringe sin 
service over for ansatte og elever. Power Save virker ved at slukke computere, der ikke længere er i brug. 

INDSTIL SELV, HVORNÅR COMPUTERNE SKAL SLUKKES 
Når man går en tur på en af landets skoler, er det ingen sjældenhed at se tændte computere, der ikke er i brug. Hver gang elever og 
ansatte ikke slukker skolens computere, når de er færdige med at bruge dem, koster det penge og belaster miljøet. For at undgå, at 
skolen skal ansætte folk til at patruljere IT-lokalerne og slukke inaktive computere, har vi udviklet modulet Power Save.

Power Save er et værktøj, som der automatisk kan slukke computere, som ikke har været brugt i et stykke tid. Skolen indstiller selv, 
hvilke computere der skal slukkes og hvornår. 

Det er f.eks. muligt at angive, at computere altid skal slukkes i weekenden, hvis de har været inaktive i mere end 30 minutter. Inden 
for skolens åbningstid på hverdage er det måske mere hensigtsmæssigt med en længere periode, hvor computeren kan være inaktiv. På 
den måde risikerer elever og ansatte, der arbejder på skolens computere og som logger af for at spise frokost i kantinen, ikke at miste 
deres arbejde, fordi computeren slukker. 

Med Power Save kan I se, 

hvor mange penge og hvor 

meget CO2 skolen har sparet

”
Det er muligt at lave forskellige indstillinger til forskellige 
computere. På den måde kan I evt. have én indstilling for IT-
afdelingen, én for studieadministrationen og én for hver af 
skolens computerrum, hvis det er dét I ønsker. 

Igennem de besparelse I opnår, tjener modulet sig hurtigt 
hjem. 

GRAFISK OG INTUITIV INTERFACE
Med Power Save kan skolen nemt se hvor meget strøm og Co2, 
der er sparet indenfor det sidste år. Via det intuitive, grafiske 
interface, der kan ses på skærmen ovenfor, kan I aflæse de 
nøjagtige tal og se hvor besparelserne kommer fra. 

OPSÆTNING AF POWER SAVE I CONFIGURATOREN


