
Wsparcie nowoczesnego nauczania 
i zdobywania wiedzy
Udostępnij uczniom i nauczycielom Chromebooki – 
uniwersalne, łatwe w zarządzaniu i bezpieczne 
urządzenia opracowane z myślą o edukacji. 
Nauczaj i zdobywaj wiedzę z dowolnego miejsca, 
aby przygotować się na przyszłość.

Uniwersalne urządzenia stworzone na potrzeby edukacji
Zapewnij wsparcie społeczności szkolnej dzięki narzędziom, aplikacjom i odpowiednim 
funkcjom.

Łatwe w zarządzaniu i skalowalne
Uzyskaj kontrolę nad wszystkimi urządzeniami szkolnymi i zapewnij większe możliwości 
zespołowi IT dzięki licencji na Chrome Education.

Opracowane z myślą o edukacji
Chromebooki są szybkie, łatwe w obsłudze, niezawodne i gotowe do pracy w szkole 
oraz poza nią.

Z zabezpieczeniami na każdym poziomie
Ogranicz ryzyko dzięki wielopoziomowym zabezpieczeniom i funkcjom ochrony 
zintegrowanym z Chromebookami.

Dotychczas nie odnotowano żadnego 
ataku typu ransomware na urządzenia 
z Chrome OS działające w firmach, 
instytucjach edukacyjnych czy 
u klientów indywidualnych1.

Chromebooki to urządzenia nr 1 
w szkołach podstawowych 
i średnich2. Korzysta z nich 
ponad 50 milionów uczniów 
i nauczycieli na całym świecie.
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Znajdź odpowiednie 
Chromebooki dla swojej szkoły

1 Safer Learning with Google for Education
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://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/


Chromebooki pozwalają spełnić indywidualne 
potrzeby każdego ucznia, nauczyciela i administratora

Urządzenia, które wspomagają edukację
Chromebooki to szeroka gama szybkich, bezpiecznych 
i łatwych w obsłudze urządzeń, oferujących 
odpowiedni zakres modeli, funkcji i akcesoriów, które 
umożliwiają dostosowanie ich do potrzeb każdego 
użytkownika.

Chrome OS to system operacyjny korzystający głównie 
z chmury, który działa na wszystkich Chromebookach. 
Jest szybki, łatwy w obsłudze, niezawodny i regularnie 
aktualizowany w tle.

Licencja na Chrome Education pozwala 
administratorom IT lepiej kontrolować urządzenia 
w środowisku szkolnym dzięki ulepszonym funkcjom 
zarządzania, zabezpieczeń i pomocy dostępnym 
w konsoli administracyjnej Google.

Oszczędność czasu i pieniędzy
Korzystanie z Chromebooków to niższe koszty 
początkowe, dzięki czemu można przeznaczyć 
więcej środków na rozwój technologii w edukacji 
z myślą o społeczności szkolnej. Wdrażanie floty 
i zarządzanie nią zajmuje mniej czasu, więc 
pracownicy IT mogą skupić się na innowacji.

Dzięki Chromebookom społeczność szkolna może rozwijać się bez przeszkód

Kompleksowe cyfrowe środowisko 
edukacyjne
Chromebooki od razu integrują się z Google 
Workspace for Education oraz popularnymi 
aplikacjami z Chromebook App Hub 
i rozszerzeniami z Chrome Web Store, co pozwala 
uzyskać uniwersalne rozwiązanie edukacyjne.

Uniwersalne, dla każdego
Aby dostosować rozwiązanie do wieku i określonych 
potrzeb edukacyjnych uczniów, wybierz jedną z wielu 
opcji Chromebooków, np. komputer stacjonarny albo 
laptop zwykły lub konwertowalny. Oferujemy też 
eleganckie, profesjonalne urządzenia dla nauczycieli.

Proste w zarządzaniu i bezpieczne na 
dużą skalę
Unikaj cyberzagrożeń dzięki wbudowanym 
zabezpieczeniom, m.in. 128-bitowemu szyfrowaniu 
danych, weryfikacji podczas uruchamiania 
i automatycznym aktualizacjom. Dzięki licencji na 
Chrome Education wystarczy Ci konsola 
administracyjna Google, aby z jednego miejsca 
zarządzać tysiącami urządzeń, określać zasady 
i korzystać z innych funkcji. 

Wytrzymałe, łatwe w naprawie 
i trwałe
Komponenty, takie jak klawiatury odporne na zalanie 
czy odporne na zadrapania szkło Gorilla® Glass, 
sprawiają, że urządzenia są wytrzymałe i nadają się 
do codziennego użytku. Chromebooki są bardzo 
trwałe3 i zostały zaprojektowane tak, aby można je 
było z łatwością naprawiać, a tym samym wydłużyć 
ich żywotność i zmniejszyć ilość elektrośmieci.

Niższe koszty 
eksploatacji przez 

3 lata4

Mniej czasu na 
zarządzanie 

każdym 
urządzeniem4

Krótszy czas 
wdrożenia4

Rzadsze 
restartowanie4

Krótsze 
restartowanie4

57% 59% 74% 76% 73%
Przestań martwić się o koszty, 
zarządzanie urządzeniami i ich 
wydajność – skup się na 
edukacji.

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://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
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