
Tehokkaita uusia ratkaisuja 
oppimiseen ja opettamiseen
Hyödynnä oppilaitoksessasi monipuolisia, 
helppokäyttöisiä ja turvallisia 
Chromebook-laitteita, jotka on suunniteltu 
opetuskäyttöön. Opetus ja oppiminen onnistuvat 
tehokkaasti mistä tahansa, ja joustavilla 
ratkaisuilla voit varautua tulevaisuuden tarpeisiin.

Monipuoliset opetukseen suunnitellut laitteet
Tarjoa kaikille kouluyhteisössä tarvittavat työkalut, sovellukset ja ominaisuudet.

Helppokäyttöinen ja laajennettava ratkaisu
Oppilaitoksen laitteiden hallinnan voi pitää omissa käsissä, ja IT-tiimille voi hankkia Chrome 
Education Upgrade ‑hallintalisenssin.

Parempia oppimistuloksia
Nopeat, luotettavat ja helppokäyttöiset Chromebookit tehostavat sekä etäoppimista että 
luokkahuoneopetusta.

Kaikilta osin turvallinen
Chromebookin monikerroksinen suojaus ja sisäänrakennetut turvaominaisuudet ehkäisevät 
tietoturvariskejä.

Tiedossa ei ole yhtään 
kiristysohjelmahyökkäystä yritysten, 
oppilaitosten tai kuluttajien 
Chrome-käyttöjärjestelmää käyttäviä 
laitteita vastaan1

Käytetyin laite keskiasteen 
oppilaitoksissa2 – 
Chromebookia käyttää yli 
50 miljoonaa oppilasta ja 
opettajaa eri puolilta 
maailmaa
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Selvitä, mitkä Chromebookit 
sopivat parhaiten oppilaitoksellesi

1 Turvallisempaa oppimista Google for Educationin avulla
2 Celebrating 10 years of Chromebooks in education 

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://services.google.com/fh/files/misc/safer_learning_with_gfe_onepager.pdf
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/10thbirthday-chromebook-education/


Chromebookit vastaavat oppilaiden, opettajien ja 
järjestelmänvalvojien tarpeisiin.

Tehokkaat oppimistuotteet
Chromebookien valikoimista löydät nopeita, 
tietoturvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita, joiden 
ominaisuudet ja varustelu vastaavat käyttäjien 
yksilöllisiin tarpeisiin. 

Chrome-käyttöjärjestelmä on pilvipalveluihin 
perustuva käyttöjärjestelmä, jota kaikki Chromebookit 
hyödyntävät. Se on nopea, helppokäyttöinen ja 
luotettava, ja järjestelmä päivittyy säännöllisesti 
taustalla.

Chrome Education Upgrade antaa 
IT-järjestelmänvalvojille mahdollisuuden hyödyntää 
oppimisympäristössä hallinnoinnin, tietoturvan ja tuen 
lisäominaisuuksia Google-hallintakonsolissa.

Ajan ja rahan säästöä
Chromebookien hankinta- ja 
käyttöönottokustannukset ovat matalat, joten voit 
hankkia enemmän oppimisteknologiaa 
kouluyhteisölle. IT-henkilöstö voi puolestaan 
käyttöönoton ja ylläpidon sijaan keskittyä kehittämään 
uusia ratkaisuja.

Chromebookit edistävät kouluyhteisön menestystä.

Kattava digitaalinen 
oppimisympäristö
Chromebookit tukevat saumattomasti Google 
Workspace for Educationia, suosittuja Chromebook 
App Hubin sovelluksia sekä Chrome Web Storen 
laajennuksia. Ne ovat kokonaisvaltainen ratkaisu 
yhtä lailla opettajille kuin oppilaille.

Laitteita eri käyttötarpeisiin
Chromebookeista on saatavilla eri versioita, 
esimerkiksi pöytäkoneita, kannettavia tai 
hybridilaitteita, jotka vastaavat eri-ikäisten ja 
oppimisvalmiuksiltaan erilaisten käyttäjien tarpeisiin. 
Opettajille on lisäksi tarjolla tyylikkäitä ammattitason 
laitteita.

Koko laitekannan helppo hallinta ja 
tehokas tietoturva
Ehkäise kyberuhkia sisäänrakennetuilla 128-bittisellä 
datan salauksella, vahvistetulla käynnistyksellä, 
automaattisilla päivityksillä ja muilla 
sisäänrakennetuilla turvaominaisuuksilla. Chrome 
Education Upgraden avulla voit esimerkiksi 
keskitetysti hallita tuhansia laitteita ja luoda 
käytäntöjä suoraan Google-hallintakonsolista. 

Korjattavissa ja tehty kestämään
Kosteutta kestävän näppäimistön, 
naarmuuntumattoman Gorilla® Glass ‑näytön ja 
muiden vahvojen osien ansiosta laitteet kestävät 
hyvin jokapäiväistä käyttöä. Chromebookeilla on 
pitkä käyttöikä3, ja ne on suunniteltu korjattaviksi. 
Tämän ansiosta laitteita voi hyödyntää pitkään ja 
elektroniikkajätettä kertyy vähemmän.
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57 % 59 % 74 % 76 % 73 %

Älä murehdi laitteiden 
kustannuksista, ylläpidosta ja 
tehosta vaan keskity 
opetukseen ja oppimistuloksiin.

3 Improving 40 million Chromebooks for education
4 The Economic Value of Chromebooks for Education
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https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://services.google.com/fh/files/misc/google_infobrief_us45739919tm.pdf
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools

