GeCon – šetří peníze i čas ve škole!
Potřebujete ohlídat, aby děti nezneužívaly počítače ve škole k prohlížení porno-stránek a celkově
závadného obsahu? Víte, že díky takto závadnému obsahu internetu se může zavirovat školní počítačová síť?
Umíte si představit, kolik času a peněz může stát odvirování všech počítačů ve školní síti?
Ať jste odpověděli jakkoliv, řešením proti těmto případům je blokování webových stránek se závadným obsahem
pomocí GeCon serveru!
GeCon server dokáže blokovat (filtrovat) obsah www stránek podle nastavených politik. Můžete internet
povolit úplně, nebo jen částečně, nebo jej úplně zakázat na kterémkoliv počítači ve škole!
Pokud se náhodou zaviruje školní síť i v případě nasazení GeCon serveru, můžete snadno vystopovat, ze
kterého počítače ve škole se virus do sítě dostal a oného žáka / zaměstnance náležitě „pochválit“. Toto zajistí
statistiky přístupu na jednotlivé stránky za každý počítač, které si můžete prohlédnout v ovládací aplikaci
GeCona.
GeCon server však umí více. Dokáže i poskytovat diskový prostor pro soubory žáků / učitelů. Každý má
přidělené jméno a heslo, kterým se přihlásí do aplikace GeCon share!, a může tak po přihlášení ukládat a číst své
soubory z kteréhokoliv počítače v síti.
GeCon poskytuje i zrychlení přístupu k internetu. Pokud 30-počítačů vyšle požadavek na jednu a tu
samou stránku, GeCon ji načte z internetu pouze jednou a rozešle ji všem 30-ti počítačům. V tomto případě se
uspoří obrovská část datového přenosu, která se ve výsledku projeví jako zrychlení internetu všem v počítačové
síti!
GeCon je schopen pokrýt až 95% požadavků, které škola může mít na školní server.

Nebuďte se svou školou pozadu a přidejte se k rychle rostoucí skupině spokojených škol,
které ví, kde se dá ušetřit za náklady na provoz IT!

blokování přístupu na internet
blokování ICQ, P2P,…
statistiky navštívených stránek
zabezpečené sdílení souborů
zrychlení internetu
firewall, DHCP, antispam
VPN, DNS, mailserver
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