Bekymrad över din datasekretess?
Inte med SMART.

Sekretess och säkerhet för din data
och din teknik.
Utan att kompromissa med interaktiviteten.

Säker personifiering med single sign-on.
Användare kan logga in på sin iQ-drivna SMART-skärm med sitt Google-eller
Microsoftkonto för att säkert komma åt molnlagringsfiler och personliga inställningar,
utan hjälp av en administratör.
Med ett Google-eller Microsoftkonto kan du vara säker på att din auktorisering hanteras
av din betrodda identitetsleverantör, med samma kontrollnivå .

Din data lever med dig.
Hos SMART Technologies är
kunddataskydd högsta prioritet, vilket
är anledningen till att vi är värd för
kunddata på AWS- och Google Clouddatacenter i toppklass med ISO 27001och SOC 2/3-certifieringar.
SMARTs produkter är GDPR-kompatibla.
Med dedikerade datacenter i Europa
har europeiska kunder möjlighet att
lagra och behandla sina data i EU,
närmare hemmet.
Det är viktigt att våra kunder kan
begära att få sina data raderade när
som helst, oavsett var de bor.

Fråga din SMART-representant om
SMARTs interaktiva skärmar och
programvara för dina klassrum.
©2021 SMART Technologies. Alla rättigheter förbehållna. Alla produkt- och företagsnamn
från tredje part är endast avsedda för identifiering och kan vara varumärken som tillhör
respektive ägare.

Det är lika enkelt att logga ut. Med bara två klick kan användare enkelt logga ut från sin
profil, skydda sina privata data, filer, och inställningar och återställa displayen för nästa
användare att logga in på sin säkra profil. Administratörer kan också automatiskt logga ut
och "städa upp" innehåll på distans, vilket ger dig den säkerhet du behöver, inbyggd i iQdrivna SMART-skärmars design.

Designad för säkerhet. Alltid.
•

Automatiska uppdateringar när produkten är
ansluten till internet säkerställer att iQ alltid är
uppdaterat med de senaste Androidsäkerhetsuppdateringarna.

•

Fjärrhantering tillåter administratörer att
fjärrhantera och styra SMART-skärmar. Detta
inkluderar att hindra användare från att installera
obehöriga appar och ändra Android-inställningar.
Administratörer kan också distribuera certifikat för
autentisering och åtkomst till nätverk.

•

Standardinställningen ' Safe Search ' för videor och bilder säkerställer att
sökresultat online bara visar lämpligt innehåll utan annonser.

•

Flera studentinloggningsalternativ, inklusive ett anonymt "gäst"inloggningsalternativ, finns tillgängliga för att skydda elevdata och -integritet.

•

Vi säljer inga personuppgifter. Vi samlar inte in mer än det minsta nödvändiga
eftersom sekretess är standardinställningen.

SMART Technologies
smarttech.com/contact

Auktoriserad återförsäljare:

