EDUCATION PLUS

Education Plus er den ultimative Google
Workspace for Education-udgave.
Den indeholder alle de forbedrede
sikkerhedsfunktioner og de avancerede
undervisnings- og læringsværktøjer fra
Education Standard og Teaching and
Learning Upgrade – og meget mere.*
Implementer Education Plus for at transformere
din institutions digitale læringsmiljø.

Giv undervisere mulighed for at yde deres bedste med opgraderede værktøjer, der giver dem
mulighed for at oprette forbindelse og engagere elever, uanset hvor de befinder sig.

Beskyt din skole med avancerede værktøjer, der giver bedre synlighed, indsigt og kontrol −
så undervisning og læring kan fortsætte uden afbrydelser.

Vi foretager løbende forbedringer med feedback fra dig
og tilføjer funktioner og opdateringer for at kunne
opfylde undervisningsbehov og -mål.

* Få flere oplysninger om hver enkelt udgave af Google Workspace for Education
på edu.google.com/workspaceforeducation

EDUCATION PLUS

Disse udvidede værktøjer muliggør digital transformation med udvidede undervisningsog læringsfunktioner og proaktive sikkerhedsfunktioner – plus ekstra lagerplads, Cloud Search,
store møder, hurtigere support og meget mere.

●

Store møder. Opret forbindelse til op til 250 deltagere i et
hvilket som helst virtuelt møde, eller livestream med op til
100.000 seere på domænet.

●

Berig holdoplevelserne. Synkroniser Classroom-klasselister
fra dit elevadministrationssystem for at administrere
klasselister i stor skala. Gør det muligt at bruge
indhold og værktøjer problemfrit direkte
i Classroom ved hjælp af tilføjelser til Classroom,
og skab en inspirerende læseplan med kursusskabeloner.

●

●

Skab basis for akademisk integritet. Scan for potentiel
plagiering, og brug match i andre dokumenter fra skolen til at
scanne afleverede opgaver i forhold til et lager med tidligere
elevopgaver, som ejes af skolen, med ubegrænsede
originalitetsrapporter.
Øg engagementet. Udnyt brugervenlige Google
Meet-funktioner som optagede lektioner,
deltagelsesregistrering, grupperum, spørgsmål og svar,
afstemninger og meget mere.

Brug de effektive funktioner i Google til at
søge efter indhold på hele dit domæne ved
hjælp af din institutions egen Cloud Search

Løs problemer hurtigere med hjælp
fra et supportteam bestående af
produktspecialister.*
* Support er tilgængelig for institutioner,
der køber mere end 200 licenser.
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●

Proaktiv digital sikkerhed.
Du kan hurtigt og nemt forhindre,
registrere og afhjælpe
sikkerhedshændelser og holde øje
med sikkerhedstilstanden.

●

Få mere kontrol over dine data.
Administrer dine mobilenheder
og dine data baseret på
geografisk område.

●

Udtræk indsigt. Få adgang til
analyser ved at eksportere
Gmail-logs og Classroom-logs til
analyse i BigQuery eller dine egne
værktøjer – og udtræk avancerede
revisionslogs til Drev eller enheder.

Få den nødvendige lagerplads til
udvidede værktøjer
Med Education Plus får du yderligere 20 GB lagerplads for
hver betalt licens som supplement til din organisations
sammenlagte 100 TB fælles lagerplads i skyen

Da Education Plus prissættes efter tilmelding (pr. elev), kan din
institution give fordelene ved Education Plus til hele
undervisningsfællesskabet. For hver fire elevlicenser, du
køber, får du en gratis medarbejderlicens. Kravet om
minimumskøb afgøres af skolens størrelse, så du aldrig køber
mere, end du har brug for.

