Neste generasjons verktøy for
læring og undervisning
Utstyr skolen din med Chromebook – allsidige,
brukervennlige og sikre enheter som er utviklet
for læring. Undervis eller lær uansett hvor du er,
og gjør deg klar for veien videre.

Allsidige enheter som er laget for læring
Gi alle i skolefellesskapet verktøyene, appene og funksjonene de trenger.

Enkel administrering og skalering
Ha kontroll over alle skolens enheter, og støtt IT-teamet med Chrome
Education-oppgraderingen.

Utviklet for å støtte gode læreopplevelser
Chromebook er laget for å være rask, brukervennlig, pålitelig og klar til bruk for læring – og for
å øke produktiviteten både i og utenfor klasserommet.

Innebygd sikkerhet i alle lag
Chromebook bidrar til redusert risiko ved hjelp av integrerte sikkerhetsfunksjoner og
flerlagsbeskyttelse.
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Tryggere læring med Google for Education
Celebrating 10 years of Chromebooks in education
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Chromebook

Finn riktig Chromebook
for skolen din

Med Chromebook kan hver elev, lærer og
administrator få det de trenger.
Produkter for effektiv læring

Et omfattende, digitalt læringsmiljø

Chromebook finnes i et stort utvalg av raske, sikre og
enkle enheter med modeller, funksjoner og tilbehør
som passer til alle behov.

Chromebook fungerer sømløst med Google
Workspace for Education, populære apper fra
Chromebook App Hub og utvidelser fra Chrome
Nettmarked, slik at du får en alt-i-ett enhet som er
klar for både undervisning og læring.

Chrome OS er det skybaserte operativsystemet for
Chromebook. Det gir en rask, brukervennlig og
pålitelig opplevelse med regelmessige oppdateringer
i bakgrunnen.
Med Chrome Education-oppgraderingen får
IT-administratorer mulighet til å skape gode
læremiljøer med utvidede funksjoner for
administrering, sikkerhet og brukerstøtte via Google
Administrasjonskonsoll.

Chromebook beriker skolefellesskapet.
Kostnadseffektivt og tidsbesparende

Fleksibel for alle

Chromebook betyr lavere startkostnader, slik at du kan
investere i mer utdanningsteknologi til
skolefellesskapet. IT-medarbeiderne kan også
fokusere mer på nyskaping, siden de bruker mindre tid
på å administrere enheter og implementere
programvare.

Velg blant en rekke Chromebook-alternativer – som
konverterbare nettbrett og stasjonære eller bærbare
datamaskiner – for å tilrettelegge for elever i ulike
aldre og med ulike forutsetninger for læring. Det
finnes også elegante og profesjonelle enheter for
lærere.

Enkle å administrere og trygge å skalere

Robust, reparerbar og laget for å vare

Vær rustet mot cybertrusler med innebygd sikkerhet

Komponenter som sprutsikre tastaturer og
ripebestandig Gorilla® Glass gjør at enhetene tåler
hverdagsbruk. Chromebook har lang levetid3 og er
laget for å kunne repareres, slik at du kan bidra til
lengre levetid og mindre e-avfall.

som 128-biters datakryptering, bekreftet oppstart og
automatiske oppdateringer. Med Chrome
Education-oppgraderingen kan du styre tusenvis av
enheter sentralt, angi regler med mer – alt via Google
Administrasjonskonsoll.

Tenk mindre på kostnader,
administrering og
enhetsytelse og mer på
undervisning og læring.
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3 Improving 40 million Chromebooks for education
4 The Economic Value of Chromebooks for Education
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