Driver nästa generations
undervisning
Utrusta skolan med Chromebooks – de är
mångsidiga, lätthanterliga och säkra enheter som
har utformats för undervisning. Undervisa och
delta i lektioner var du än är och förbered dig för
nästa steg.
Mångsidiga enheter skapade för undervisning
Ge alla på skolan tillgång till de verktyg, appar och funktioner de behöver.

Enkla att hantera och skala upp eller ned
Styr alla skolans enheter och stärk IT-teamet med Chrome Education Upgrade.

Utformade för att driva undervisningsupplevelser
Chromebook-enheterna har skapats för att vara snabba, lätta att använda och redo för
undervisning, och de ökar produktiviteten både i och utanför klassrummet.

Integrerad säkerhet i alla lager
Minska riskerna med hjälp av Chromebooks säkerhet i flera lager och integrerade skydd

Inga utpressningsvirusattacker har

Den populäraste enheten för

någonsin rapporterats på en företags-,

grundskolor2 med 50 miljoner

utbildnings- eller konsumentenhet med

elever och pedagoger över
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Chrome OS.
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Säkrare undervisning med Google for Education
Vi firar tio år med Chromebooks inom utbildning
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hela världen som använder
Chromebooks

Hitta rätt Chromebooks
för din skola

Med Chromebooks kan du uppfylla behoven hos varje
enskild elev, pedagog och administratör.
Produkter som driver utbildning

En allomfattande digital
undervisningsmiljö

Chromebook-enheter är snabba, säkra och enkla –
med olika modeller, funktioner och tillbehör går det
att hitta den rätta för alla användare

Chromebooks kan smidigt användas tillsammans
med Google Workspace for Education, populära
appar i Chromebooks App Hub och tillägg i
Chrome Web Store och blir på så sätt en
allt-i-ett-enhet som direkt kan användas i
undervisningen.

Chrome OS är ett operativsystem med cloud-first
som driver alla Chromebooks. Det ger en snabb,
enkel och stabil upplevelse med regelbundna
uppdateringar i bakgrunden.
Med Chrome Education Upgrade får
IT-administratörer kontrollen och kan förbättra
undervisningsmiljöerna med hjälp av förbättrad
hantering, säkerhet och supportfunktioner i Googles
administratörskonsol.

Chromebooks hjälper skolan att utvecklas.
Kostnadseffektiv och tidsbesparande

Mångsidig för alla

Chromebooks innebär en lägre första kostnad, vilket
innebär att du kan investera i mer utbildningsteknik
för skolan. Och eftersom enheterna inte tar lika lång
tid att implementera och hantera kan IT-personal
ägna mer tid åt nya innovationer.

Välj mellan en rad olika Chromebook-alternativ, t.ex.
stationär dator, laptop eller konvertibel surfplatta
och tillgodose behoven hos elever i olika åldrar och
med olika inlärningsförmågor. Det finns även
snygga, professionella enheter för pedagoger.

Enkla att hantera och säkra i stor skala

Tåliga, går att reparera och utformade
för att hålla länge

Ligg steget före alla cyberhot med hjälp av inbyggda
säkerhetsfunktioner som 128-bitars datakryptering,
verifierad uppstart och automatiska uppdateringar.
Med Chrome Education Upgrade kan du ha
centraliserad kontroll över tusentals enheter, ange
principer och mycket annat på ett och samma ställe
– Googles administratörskonsol.

Oroa dig mindre för
enheternas kostnad, hantering
och prestanda och ägna mer
tid att undervisa.
3 Improving 40 million Chromebooks for education
4 The Economic Value of Chromebooks for Education

57 %
lägre
driftskostnader
under tre år4

Tack vare komponenter som tangentbord med
spillskydd och reptåligt Gorilla® Glass är enheterna
tillräckligt tåliga för att användas i vardagen.
Chromebooks har ökad livslängd3 och har skapats
för att kunna repareras så att du kan använda dem
längre och minska mängden elektronikavfall.

59 %

74 %

mindre tid åt att
kortare
hantera varje implementeringstid4
enskild enhet4
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76 %

73 %

färre
omstarter4

mindre tid för
omstarter4

Hitta rätt Chromebooks
för din skola

