Teknologi alene kan ikke
gøre uddannelse bedre,
men den kan være en
stærk del af løsningen."

Gør det let for din institution at samarbejde, strømline
vejledninger og beskytte undervisningsmiljøet.

Få gratis adgang til
fleksible og sikre
værktøjer* med
,
eller tilføj de forbedrede
funktioner, du skal bruge,
ved hjælp af

Hjælp skoler med at
gøre en større forskel
med gratis* værktøjer
til samarbejde og
kommunikation i realtid
på en sikker platform.

Beskyt dit
skolefællesskab med
avancerede
sikkerheds- og
analyseværktøjer, der
giver dig kontrol,
synlighed og indsigt.

Gør undervisningen
mere effektiv med
avanceret
videokommunikation,
indholdsrige lektioner
og værktøjer, der er
med til at fremme den
akademiske integritet.

Transformér din skole
med en omfattende
løsning, der
inkorporerer avanceret
sikkerhed og analyse,
avancerede
undervisnings- og
læringsværktøjer m.m.

* Gratis for kvalificerede institutioner.

Få flere oplysninger om Google Workspace for
Education-udgaver på

Kvalificerede institutioner kan bruge
Education Fundamentals, der er en gratis
pakke med værktøjer, som giver mulighed for
samarbejdsorienteret læring på en sikker
platform.

Education Standard giver et mere sikkert
læringsmiljø med proaktive sikkerheds- og
analyseværktøjer. Denne udgave bygger på
funktionerne i Education Fundamentals.
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● Samarbejd i realtid med Docs, Sheets,
Slides, Sites og Jamboard
● Hjælp undervisere med at administrere
deres hold med Classroom og Opgaver
● Hold kommunikation kørende, hvor end
du er, med Google Meet, Chat og Gmail
● Aktivér håndhævelse af sikkerhedsnøgle
og totrinsbekræftelse for at få et ekstra
godkendelseslag
● Forebyggelse af datatab i Gmail og Drev
● Fungerer i overensstemmelse med
FERPA, COPPA og GDPR

● Undgå, registrer og afhjælp trusler med
Sikkerhedscenter − herunder
kontrolpanelerne, statussiden og
undersøgelsesværktøjet
● Administrer enheder og apps centralt for
at foretage revisioner og håndhæve
regler
● Få mere indsigt med eksport af
Gmail-logs og Classroom-logs til analyse
i BigQuery
● Spor brug på hele dit domæne med
revisionslogs for Drev, enheder, LDAP og
meget mere

● Opret forbindelse til op til 250 deltagere,
eller livestream med op til 10.000 seere
på domænet med Google Meet
● Øg engagementet i undervisningen i
Google Meet med interaktive spørgsmål
og svar, afstemninger,
deltagelsesregistrering, grupperum og
optagelser
● Integrér dine foretrukne
tredjepartsværktøjer ved hjælp af
tilføjelser til Classroom*
● Få et ubegrænset antal
originalitetsrapporter, og kontrollér for
matches mellem elevopgaver i et privat
lager med tidligere afleveringer fra elever

● Livestream med op til 100.000 seere på
domænet med Google Meet
● Gør oplysninger mere tilgængelige og
nemme at finde med din egen Cloud
Search
● Opret og administrer hold i stor skala
ved at synkronisere
Classroom-klasselister fra dit
elevadministrationssystem*
● Få hurtigere svartider fra et
supportteam med produktspecialister

100 TB fælles lagerplads til din organisation

Samme lagerkapacitet som Education
Fundamentals

Samme lagerkapacitet som Education
Fundamentals plus yderligere 100 GB til den
fælles lagerplads for hver ekstra licens

Samme lagerkapacitet som Education
Fundamentals plus yderligere 20 GB til den
fælles lagerplads for hver ekstra licens

Sammenlign alle funktioner, og find de rigtige udgaver til din institution på
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