Hyödynnä Chrome-käyttöjärjestelmän koko
potentiaali Chrome Education ‑päivityksellä
Mikä Chrome Education ‑päivitys on?
Chrome Education ‑päivityksen parannettujen hallinta-, suojaus- ja tukiominaisuuksien
avulla voit luoda oppimisympäristöjä, jotka auttavat opettajia ja oppilaita menestymään.

Opetusalalla työskentelevät IT-järjestelmänvalvojat
kohtaavat työssään samoja haasteita kuin
kollegansa muillakin aloilla – esimerkiksi sen, miten
vastata loppukäyttäjien tarpeisiin huolehtimalla
samalla suojauksesta, skaalautuvuudesta ja
kustannustehokkuudesta.
Chrome Education ‑päivitys valjastaa
Chrome-käyttöjärjestelmän koko potentiaalin
avuksesi haasteeseen vastaamisessa. Anna
opettajille mahdollisuus tarjota oppilailleen
mahtavia oppimiskokemuksia ja huolehdi samalla
kaikenkattavasta suojauksesta ja hallinnasta.

Chrome-käyttöjärjestelm
än päivitykset
Valmistele laitteet
standardoituja kokeita varten,
käytä SSO-kirjautumista ja
rekisteröi laitteet
automaattisesti uudelleen.

"Sanoisin, että olemme saavuttaneet
yli 70 prosentin ajansäästöt laitteiden
hallinnoinnissa. Jos joutuisimme
tekemään saman toisilla laitteilla,
henkilökuntaa tarvittaisiin tuplasti
enemmän. Käytössämme on nyt kaikki
nämä laitteet, mutta niiden hallinnointi
ei kohoa keskustelunaiheeksi."
IDC White Paper,
The Economic Value of Chromebooks
for Educational Institutions

Laitteiden hallinta
Pilvipohjaisen
Google-hallintakonsolin
satojen käytäntöjen avulla
voit hallinnoida, lukita ja
suojata laitteita ja ottaa niitä
käyttöön.

Vastaa tähän kyselyyn, niin saat
vinkkejä oppimisteknologioiden
monipuoliseen hyödyntämiseen.
Kyselyyn vastaaminen vie noin 5
minuuttia.

Järjestelmänvalvojien
24/7-tukipalvelu
Kaikki tämä, ja lisäksi tukea
Chrome-käyttöjärjestelmän
vianmääritykseen.
Ongelmatilanteissa voit aina soittaa
Googlelle ilman lisämaksua.

Jos haluat lisätietoja Chrome Education ‑päivityks
käy osoitteessa
edu.google.com/chromebooks.

Chrome Education ‑päivityksen ohjevähittäishinta nousee 30 $:sta 38 $:iin 9.3.2021 (viivästetty, alkuperäinen päivämäärä
9.3.2020, kuten aiemmin ilmoitimme). Hinnat voivat vaihdella alueen ja jälleenmyyjän mukaan. Kysy lisätietoja
aluekohtaisista hinnoista jälleenmyyjältäsi.

Lisäarvoa jatkuvalla innovoinnilla
Tutustu uusiin ominaisuuksiin
Chrome-käyttöjärjestelmän päivitykset

Laitteiden hallinta

.

Standardoitujen kokeiden järjestäminen
kioskitilan avulla

Kirjautumisrajoitusten avulla voit rajata oppilaitoksen
laitteet vain opiskelukäyttöön. Pois
käytöstä ‑ajankohtien avulla voit sallia oppilaille ja
heidän perheilleen vierastilien käytön opiskelun
ulkopuolella.

Nopea pääsy Chromeen kirjastoista ja työtiloista ilman
kirjautumista
Nopea ja joustava kirjautuminen kolmannen
osapuolen SSO-palveluntarjoajien avulla

Laiteraportoinnin avulla näet kunkin laitteen viimeiset
käyttäjät. Voit myös asettaa hälytyksiä, jotka
ilmoittavat, jos laite on offline-tilassa liian monta
peräkkäistä päivää.

Organisaation laitteiden automaattinen
uudelleenrekisteröinti resetoinnin jälkeen

Järjestelmänvalvojien 24/7-tukipalvelu

Seuraa ja hallinnoi laitekantaa, luo yksilöllisiä
merkintöjä ja integroi kolmannen osapuolen työkaluja,
jotka antavat lisää hallintamahdollisuuksia.

Käyttöjärjestelmäominaisuuksien
ympärivuorokautinen tuki

Lukitse kadonneet tai varastetut laitteet ja näytä
laitteella personoitu viesti.

Hallintaominaisuuksien ympärivuorokautinen tuki

Määritä automaattisten päivitysten ajankohdat.
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