Chrome Education Upgrade
Aproveite os recursos do Chrome OS e dê aos educadores
a liberdade de oferecer melhores resultados de aprendizagem

Os administradores de TI que trabalham
com educação enfrentam os mesmos desaﬁos
que qualquer outro setor: encontrar o caminho
certo para a transformação digital e, ao mesmo
tempo, lidar com segurança, escalabilidade
e custo.
O Chrome Education Upgrade aproveita toda a
capacidade dos Chromebooks e do Chrome OS
para responder ao aumento das cargas de
trabalho dos professores, disponibilizar
recursos de TI e dar aos educadores mais
tempo para se concentrarem nos resultados de
aprendizagem, sem comprometer a segurança.

Eu diria que estamos poupando mais
de 70% do nosso tempo gasto com o
gerenciamento dos dispositivos. Se
fôssemos fazer isso com outro dispositivo,
teríamos que quase dobrar nossa equipe.
Temos todos esses dispositivos hoje em
dia, mas não ouvimos as pessoas falarem
sobre como gerenciá-los.”
Artigo da IDC,
O valor econômico dos Chromebooks para
as instituições educacionais (em inglês)

Um conjunto educacional de renome mundial

Dispositivo nº 1 em vendas

90 milhões

nos EUA, Canadá, Suécia, Holanda e Nova
Zelândia para escolas de educação primária
e secundária

de estudantes
e professores usam
o G Suite for Education

Mais de 40 milhões

40 milhões

de estudantes em todo o mundo
usam Chromebooks

de estudantes e professores
usam o Google Sala de aula

A próxima fronteira da educação
Garanta a segurança de seus alunos com Chrome Education Upgrade

Acesso gerenciado

Implementação simplificada

Assuma o controle dos recursos que os
usuários podem acessar. Evite que os

Forneça à equipe de TI acesso a políticas
de dispositivos e recursos

usuários ﬁnais façam login em Chromebooks,

de supervisão de frotas para dispositivos

restrinja o acesso a determinados sites

de propriedade de estudantes e de

e conteúdos e habilite o uso sem identiﬁcação

escolas, tudo a partir do Google Admin

para dispositivos compartilhados.

Console baseado na nuvem.

Segurança avançada

Suporte administrativo de
TI 24 horas por dia, 7 dias
por semana

Proteções contra perda e furto evitam
o roubo de dados ao desativar dispositivos
dados do usuário no momento do logout

Tudo isso, com o benefício adicional da
assistência na solução de problemas do

e o registro persistente garante que os

Chrome OS. Se surgir um problema, ligue

dispositivos estejam sempre registrados no

para o Google a qualquer momento sem

seu domínio.

custos adicionais.

remotamente, o modo efêmero elimina os

Se quiser saber mais sobre o Chrome Education Upgrade, acesse gg.gg/chromebooksbr
para mais informações e preencha o formulário de consulta rápida.

