EDUCATION PLUS

Education Plus on Google Workspace for
Educationin ehdoton huippuversio. Siinä ovat
mukana kaikki Education Standardista ja
Teaching and Learning Upgradesta tutut
parannetut tietoturvaominaisuudet sekä
opetus- ja oppimistyökalut – ja paljon
muuta.* Ota Education Plus käyttöön ja vie
oppilaitoksesi digitaalinen oppimisympäristö
uudelle tasolle.

Auta kouluttajia tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla tarjoamalla heille päivitetyt työkalut,
joilla yhteydenpito ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa onnistuu paikasta riippumatta.

Suojaa oppilaitoksesi monipuolisilla työkaluilla, jotka tarjoavat entistäkin enemmän näkyvyyttä,
käyttötietoja ja hallintaa. Näin opettaminen ja oppiminen voi jatkua keskeytyksittä.

Pyrimme jatkuvaan kehitykseen käyttäjäpalautteen
perusteella. Tarjoamme uusia ominaisuuksia ja päivityksiä,
jotka vastaavat koulutuksen tarpeisiin ja tavoitteisiin.

‑
* Lue lisää kustakin Google Workspace for Education ‑versiosta osoitteessa
edu.google.com/workspaceforeducation

EDUCATION PLUS

Näiden parannettujen työkalujen ensiluokkaiset opetus- ja oppimisominaisuudet sekä ennakoivat
tietoturvaominaisuudet mahdollistavat siirtymisen digiaikaan. Saat myös lisää tallennustilaa,
Cloud Searchin, useampia osallistujia tukevat kokoukset, nopeamman tuen ja paljon muuta.

●

Useampia osallistujia tukevat kokoukset. Yhdessä
virtuaalisessa kokouksessa voi olla jopa 250 osallistujaa,
ja livestriimiä voi seurata jopa 100 000 samaan
verkkotunnukseen kuuluvaa katsojaa.

●

Ennakoivaa digitaalista tietoturvaa.
Voit estää, tunnistaa ja korjata
tietoturvatapahtumia nopeasti ja
helposti sekä seurata tietoturvan tilaa.

●

Paranna luokkahuonekokemusta. Synkronoi
Classroom-listat oppilaitoksen
opiskelijatietojärjestelmästä ja ylläpidä suuriakin
kurssien osallistujalistoja. Sisältöä ja työkaluja voi nyt
käyttää saumattomasti suoraan Classroomin sisällä
Classroom-laajennusten avulla. Kurssimallien avulla teet
oppisuunnitelmista monipuolisempia.

●

Hallitse dataa paremmin. Hallinnoi
mobiililaitteita ja dataa maantieteellisen
alueen perusteella.

●

Vie käyttötietoja. Saat
analytiikkatiedot käyttöösi viemällä
Gmailin ja Classroomin lokitiedot
analysoitaviksi BigQuery-sovellukseen
tai omiin työkaluihisi. Lisäksi voit viedä
tietoja Driven tai laitteiden runsaan
tietosisällön auditointilokeista.

●

Kannusta hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen.
Rajoittamattomien alkuperäraporttien avulla voit verrata
palautettuja töitä koulun aiempien oppilaiden tehtäviin ja
tunnistaa mahdollisen plagioinnin.

●

Tehosta osallistumista. Hyödynnä Google Meetin
helppokäyttöisiä ominaisuuksia, kuten oppituntien tallentaminen,
läsnäolon seuranta, pienryhmähuoneet, kysymykset ja
vastaukset sekä äänestykset.
Hanki parannettujen työkalujen vaatima tallennustila
Voit tehdä tehokkaita Google-hakuja
verkkotunnuksesi koko sisällöstä käyttämällä
oppilaitoksen omaa Cloud Searchia

Ratkaise ongelmat nopeasti
tuoteasiantuntijoista koostuvan
tukitiimimme avulla*
* Tukea tarjotaan oppilaitoksille,
jotka ostavat yli 200 lisenssiä.

Education Plus tarjoaa 20 Gt lisätallennustilaa jokaista
maksettua lisenssiä kohden organisaation kesken jaettavan
100 Tt:n pilvitallennustilan lisäksi

Education Plus ‑tuote on hinnoiteltu opiskelijamäärän mukaan,
joten oppilaitoksesi voi tarjota Education Plusin hyödyt koko
koulutusyhteisön käyttöön. Saat yhden henkilökuntalisenssin
jokaista neljää ostettua opiskelijalisenssiä kohti.
Vähimmäisostomäärä määräytyy oppilaitoksen koon mukaan,
joten et joudu koskaan ostamaan tarvettasi enemmän.
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