
It-administratorer i uddannelsessektoren 
oplever samme udfordringer som andre 
brancher: De støtter deres slutbrugeres behov, 
mens de samtidig jonglerer med sikkerhed, 
skalerbarhed og omkostninger. 

Chrome Education-opgradering giver adgang til 
mulighederne i Chrome OS, så du kan opfylde 
begge behov. Du kan give underviserne frihed til 
at give deres elever spændende undervisning 
og samtidig sørge for sikkerhed og 
administration på alle niveauer. 

Få adgang til mulighederne i Chrome OS 
med Chrome Education-opgradering
Hvad er Chrome Education-opgradering?
Chrome Education-opgradering giver it-afdelinger mulighed for at skabe gode uddannelsesmiljøer 
til lærere og elever med forbedrede administrations-, sikkerheds- og supportfunktioner. 

Jeg vil tro, at vi sparer mere end 70 % 
af vores tid på administrationen af 
enhederne. Hvis vi skulle gøre det med 
en anden enhed, ville vi være nødt til at 
have dobbelt så mange medarbejdere. 
Vi har alle disse enheder nu, men vi 
hører ikke nogen, der taler om 
administrationen af dem."

IDC-rapport, 
The Economic Value of Chromebooks 
for Educational Institutions

Chrome 
OS-opgraderinger

Omkonfigurer enheder til 
standardprøver, aktivér 

SSO-login, og konfigurer 
automatisk gentilmeldning. 

Enhedsadministration

Vælg mellem hundredvis af 
politikker til implementering, 

administration, låsning og 
beskyttelse af enheder – 

direkte fra den skybaserede 
Google Administrationskonsol. 

It-administratorsupport 
døgnet rundt alle ugens dage

Oven i alt dette får du fordelen ved 
hjælp til fejlfinding af Chrome OS. 

Kontakt Google når som helst uden 
yderligere omkostninger, hvis der 

opstår et problem.

Du kan læse mere om Chrome 
Education-opgradering på 
edu.google.com/chromebooks.

Den vejledende salgspris for Chrome Education-opgradering opdateres fra 30 USD til 38 USD fra 9. marts 2021 (udsat fra 9. 
marts 2020, som vi tidligere har meddelt). Priserne kan variere for den enkelte region og forhandler. Kontakt din forhandler 
for at få oplysninger om de mulige priser i dit område.

Gennemfør denne fem minutters 
prøve for at finde ud af, hvordan 
du kan få bedre adgang til 
undervisningsteknologi.

https://edu.google.com/intl/da/products/chromebooks/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://tcoresearch.com/chromebooks/
https://tcoresearch.com/chromebooks/


Løbende innovation giver kontinuerlig værdi
Oplev vores vigtigste nye funktioner

Chrome OS-opgraderinger
Få glæde af standardprøver med "Terminaltilstand"

Giv hurtig adgang til Chrome uden login for biblioteker 
og til øvelsesbrug

Nemt og fleksibelt login med tredjepartsudbydere 
af SSO-løsninger

Gentilmeld automatisk enheder i din organisation, 
når de har været nulstillet

Over 10 års innovation i Education

Enhedsadministration
Aktivér loginbegrænsninger, så skoleenheder kun bruges til 
skolearbejde. Brug intervaller, hvor enhederne ikke anvendes, 
til at give eleverne og deres familie mulighed for at bruge 
gæstekonti uden for skoletiden

Enhedsrapportering giver dig mulighed for at se de seneste 
brugere for hver enhed og konfigurere advarsler, der vises, når 
enheder har været offline for mange dage i træk 

Spor og administrer din enhedsflåde, angiv tilpassede 
annotationer, og lav integrationer med tredjepartsværktøjer 
for at skabe yderligere kontrolelementer

Lås enheder, når de bliver mistet eller stjålet, og vis en 
personligt tilpasset meddelelse på enheden

Kontrollér tidsplan for automatiske opdateringer

It-administratorsupport døgnet rundt 
alle ugens dage

Support til OS-funktioner døgnet rundt alle ugens dage

Support til administrationsfunktioner døgnet rundt alle 
ugens dage
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Terminaltilstand 
og administreret 
gæstetilstand

Første 
pilotprojekter med 
Chromebooks 
i skoler

Chromebooks 
bliver nu fremstillet 
af alle større 
OEM-producenter

Progressive 
webapps

8 års automatiske 
opdateringer til 
Chromebooks (fra version 6.5)

Standardprøver, 
loginbegrænsninger, 
enhedsrapportering

2-i-1-Chromebooks 
med understøttelse 

af styluspen

Åbning af 
API'er for 

EMM'er

Active 
Directory- 
integration

Første 
ARCore- 

understøttede 
chromebook

Låst tilstand i tests i 
Google Analyse, kun på 

administrerede 
Chromebooks

Over 200 
konfigurerbare 
politikker

Helt ny 
administra- 
tionskonsol

Indbygget 
printerunders
tøttelse

Chromebook 
App Hub 
lanceres

Applicensprogram

3. Chromebook-tablet

Chrome 
OS-browser 
lanceres

Administrationsfunktioner 
til Chrome Browser

Chromebooks 
tilgængelige i 
Australien, 
Canada, Frankrig, 
Irland, Holland og 
Tyskland

Første 
Chrome 

OS-tablet 
Acer 

Chromebook 
Tab 10

Understøttelse af Android-app

2021

500 politikker i Google 
Administrationskonsol

Kontaktløs tilmelding

Indbygget 
skærmoptagelse 
i Chrome OS

2012
● Terminaltilstand og administreret 

gæstetilstand lanceres
● Første Chromebook på markedet

2013
● Chromebooks tilgængelige i Australien, 

Canada, Frankrig, Irland, Holland og 
Tyskland

2014
● Mest solgte enhed i USA. 
● Chromebooks bliver nu fremstillet af alle 

større OEM-producenter

2015
● Mest solgte enhed i Sverige og New 

Zealand
● 20 millioner elever og undervisere 

bruger Chromebooks
● 2-i-1-Chromebooks med understøttelse 

af styluspen lanceres
● Cast for Education lanceres

2016

2017
● Mest solgte enhed i Canada

2018
● Mest solgte enhed i Nederlandene. 

Landsdækkende licensaftale i New 
Zealand

● 25 millioner elever og undervisere 
bruger Chromebooks

● Første Chrome OS-tablet: Acer 
Chromebook Tab 10

● Linus-understøttelse på Chromebooks
● Første ARCore-understøttede 

Chromebook 
● Låst tilstand i tests i Google Analyse, 

kun på administrerede Chromebooks

2019
● 30 millioner elever og undervisere 

bruger Chromebooks
● Chromebook App Hub lanceres

2020
● 40 millioner elever og undervisere 

bruger Chromebooks
● 8 års automatiske opdateringer til 

Chromebooks
● Applicensprogram
● 3. Chromebook-tablet


