
Education Fundamentals er en gratis pakke 
brugervenlige værktøjer, der giver et fleksibelt 
og sikkert grundlag  for læring, samarbejde og 
kommunikation – samlet på ét sted.

Mere end 170 milllioner elever og 
undervisere bruger Google Workspace 
for Education.

Gør det til en nem og integreret oplevelse for alle på din skole at samarbejde, kommunikere og deltage i realtid.

Undervisere kan spare tid ved at skabe, planlægge, dele og rette opgaver på ét og samme sted. 
Med en enkelt login kan alle få adgang til deres filer på alle sine enheder.

Arbejde trygt med klassens bedste flersikkerhed i flere lag med indbyggede, automatiserede funktioner, 
der gør det nemmere at administrere sikkerheden.
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Education Fundamentals er en gratis pakke værktøjer, der skaber muligheder for at lære sammen 
via en sikker platform – heriblandt Classroom, Google Meet, Drev, Docs, Analyse, Slides, Chat, 
Gmail og Kalender.

● Samarbejd i realtid med Google 
Meet, Docs, Sheets, Slides, Sites 
og Jamboard

● Samarbejd med elever, 
undervisere, værger og 
administratorer via Google Meet, 
Chat og Gmail, uanset hvor du er

● Skab et inkluderende læringsmiljø 
med individuelle 
tilgængelighedsindstillinger, 
der passer til den enkelte 
elevs læringsstil

● Hjælp undervisere med at spare tid 
med Classroom og Opgaver, hvor de 
nemt kan oprette kurser, strukturere 
lektier, uddele prøver og dele 
feedback med avancerede funktioner

● Skab ensartet og gennemsigtig 
karaktergivning og feedback med 
rubrikker og samling af kommentarer 

● Hjælp undervisere med at strømline 
arbejdsmængderne ved udsende 
og planlægge lektier og oprette 
huskelister i Classroom

● Faciliter selvstændig tænkning 
og faglig integritet med hurtige 
scanninger, der advarer om 
problemer med henvisninger 
i originalitetsrapporter

● Du kan stole på Googles 
databeskyttelsespraksisser, 
der overholder strenge 
databeskyttelses- og 
sikkerhedsstandarder 
og revideres af tredjeparter

● Udvid sikkerheden til alle jeres 
enheder med administration af 
mobilenheder, og få samme 
beskyttelse på enhver enhed

● Aktivér håndhævelse af 
sikkerhedsnøgle og 
totrinsbekræftelse for at få 
et ekstra godkendelseslag

● Beskyt følsomme data i Gmail 
og Google Drev med automatiseret 
forebyggelse af datatab 
(DLP, data loss prevention)

Vælg det, der passer til din institution, afhængigt af jeres behov: 

Få flere oplysninger om hver udgave.

Få plads til det hele med de 
sammenlagte 100 TB fælles 
lagerplads i skyen til din 
organisation.

Education Standard har 
udvidelser til sikkerheds 
og analytics 

Education Plus er 
en omfattende 
opgradering, der 
giver virkelig digital 
transformation

Teaching and Learning 
Upgrade giver værktøjer 
til optimering af det 
digitale læringsmiljø

EDUCATION FUNDAMENTALS

© 2020 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Udforsk Education Fundamentals

http://edu.google.com/workspaceforeducation
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationplus
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/educationfundamentals

