
Bekymret for personvernet ditt? 
Ikke med SMART.

Personvern og sikkerhet for dine data og din 
teknologi.
Uten å gå på kompromiss med interaktiviteten.
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Autorisert forhandler:Spør din SMART-representant om 
interaktive SMART-skjermer og 
programvare for klasserommene dine.
©2021 SMART Technologies. Alle rettigheter forbeholdt. Alle tredjepartsprodukt- og 
firmanavn er kun for identifikasjonsformål og kan være varemerker for sine respektive 
eiere.

Dataene dine bor hos deg.

Hos SMART Technologies er 
kundedatabeskyttelse topp prioritet, og 
derfor er kundedata lagret hos AWS- og 
Google Cloud-datasentre i toppklasse 
med ISO 27001 og SOC 2/3-
sertifiseringer.

SMARTs produkter er GDPR-kompatible. 
Med dedikerte datasentre i Europa har 
europeiske kunder muligheten til å lagre 
og behandle dataene sine i EU, nærmere 
hjemmet.

Amerikanske kunders data lagres og 
behandles på våre sikre datasentre i 
Europa.

Det er viktig at kunder når som helst kan 
be om å få sine data slettet, uansett hvor 
de bor.

Sikker tilpasning med enkel pålogging.
Brukere kan logge på sin iQ-drevne SMART-skjerm ved hjelp av Google- eller Microsoft-
kontoen for å få sikker tilgang til skylagringsfiler og personlige innstillinger, uten en 
administrators assistanse.

Med en Google- eller Microsoft-konto kan du være trygg på å vite at din autorisasjon er
håndtert av din identitetsleverandør, med samme nivå av kontroll.

Å logge ut er like enkelt. Med bare to klikk kan brukere enkelt logge av profilen sin, 
beskytte sine private data ,filer, og innstillinger, og tilbakestille displayet for neste bruker 
for å logge på sin sikre profil. Administratorer kan også automatisk logge av og "rydde 
opp" innhold eksternt, noe som gir deg den nødvendige sikkerheten, innebygd i iQ-
drevne SMART-skjermer etter design.

Designet for sikkerhet. Alltid.
• Automatiske OTA-oppdateringer sikrer at iQ alltid

er oppdatert med de nyeste Android-
sikkerhetsoppdateringene.

• Ekstern styring gjør at administratorer kan
administrere og kontrollere SMART Boards eksternt.
Dette inkluderer å hindre brukere i å installere
uautoriserte apper og endre Android-innstillinger.
Administratorer kan også distribuere sertifikater for
godkjenning og tilgang til nettverk.

• Standardinnstillingen "SafeSearch" for videoer og bilder sikrer at søkeresultater på
nettet bare viser passende innhold, uten annonser.

• Flere påloggingsalternativer for studenter, inkludert et anonymt "gjest"
påloggingsalternativ, er tilgjengelige for å beskytte studentdata og personvern.

• Vi selger ingen personopplysninger. Vi fanger ikke opp noe mer enn et minimum,
fordi personvern er standardinnstillingen.
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