Er jeres folkeskoler klar til
IT i undervisningen?
Mere pædagogisk læring gennem IT. Det er der
politisk fokus på i mange kommuner.
NETPLAN har bidraget til, at Hvidovre Kommune
lever op til politikernes ønske om mere IT for alle
kommunens børn fra 0 til 18 år.
Nu kan lærere fx undervise og udnytte, at alle elever arbejder online samtidig. Søren Ladefoged,
IT- & Digitaliseringschef i Hvidovre Kommune, fortæller:
”NETPLAN har været en uvurderlig hjælp i
WiFi-projektet. Med NETPLANs tekniske ekspertise har vi formået at beskrive vores behov præcist

”

i udbudsmaterialet og stille de nødvendige krav til
leverandørerne af både både WiFi-spots og den
kabling, der forbinder det hele ude på hver skole og institution. Den samlede viden om soft- og
hardware, infrastruktur plus udbudslovgivning på
IT-området, som NETPLAN har bidraget med, er
der ingen i IT-afdelingen eller indkøbsafdelingen,
der besidder.
Uden NETPLAN havde vi købt for stort eller for
småt og sikkert for dyrt.”

Vi er sikre på, at vi har valgt de
rigtige leverandører, fordi NETPLANs
rådgivning er uafhængig
Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune

WiFi-løsningen i
Hvidovre Kommune:
•
•

•

•
•

8 00 af kommunens lokaler fik WiFi-spots.
Opgaven omfattede WiFi og kabling til det trådløse netværk på alle
kommunens institutioner på børne- og ungeområdet, mere end 80
institutioner.
Hvert klasse- og faglokale fik etableret et dedikeret WiFi-spot til
brug for det trådløse netværk. I fællesarealer og gangarealer blev
der også etableret WiFi-spots. For at undgå flaskehalse blev nettets
infrastruktur kontrolleret og opgraderet, hvor det var nødvendigt.
Alle kablings- og moderniseringsopgaver blev udført efter ensartede
tekniske specifikationer til en fast, lav pris fra projektets leverandører.
Udbuddet af kablingsopgaven blev gennemført som offentlig
licitation.
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