
Laajenna Education Fundamentalsin* 
ominaisuuksia Education Standardilla. 
Se tarjoaa edistyksellisiä tietoturva- 
ja analytiikkatyökaluja, joilla voit suojata dataa 
ja yksityisyyttä ennakoivasti sekä pitää 
oppilaitosyhteisösi turvassa jatkuvasti 
kehittyviltä tietoturvariskeiltä.

Vuodesta 2005 lähtien on vuodettu 24,5 miljoonaa 
oppilaitosten tietuetta 1 327 tietosuojaloukkauksen 
kautta, ja luku on kasvanut merkittävästi 
viimeisimpien vuosien aikana.*
* Lähde: Comparitech, heinäkuu 2020
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* Lue lisää kustakin Google Workspace for Education ‑versiosta osoitteessa 
edu.google.com/workspaceforeducation

Sisäänrakennetuilla 
tietoturvaominaisuuksilla 
pidät koko oppilaitosyhteisön 
suojassa digitaalisilta uhilta.

Toimi ennakoivasti koko 
tietoturvaketjussa alkaen 
uhkien ennaltaehkäisystä 
ja etsimisestä aina niiden 
korjaamiseen saakka.

Saat lisää käyttötietoja, 
joiden avulla voit 
analysoida koko 
verkkotunnuksen dataa ja 
optimoida järjestelmäsi.

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/us-schools-data-breaches/
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/workspaceforeducation


Kattava Education Plus puolestaan 
tarjoaa entistäkin paremmat 
opetus- ja oppimistyökalut, 
ennakoivan tietoturvan ja 
käyttötiedot sekä paljon muuta.

Education Standardin avulla teet tietoturvasuunnitelmastasi aiempaa 

ennakoivamman. Edistyksellisillä tietoturva- ja analytiikkaominaisuuksilla 

voit suojata dataa, säilyttää yksityisyyden ja pitää oppilaitosyhteisön 

turvassa digitaalisilta uhilta.

● Pidä oppilaitoksen mobiilidata turvassa hallinnoimalla laitteita ja sovelluksia, tekemällä tarkastuksia ja ottamalla 
käyttöön sääntöjä  avulla

● Määritä , joiden avulla dataa voidaan rajoittaa ja jakaa eri sijaintien perusteella tarpeen mukaan
● Estä tietosuojaloukkaukset , joilla voi määrittää ennakoivasti 

tiedostojen jakamisen säännöt
● Siirrä käyttäjä- ja lokidataa Microsoft Exchangesta, Microsoft SharePointista, Boxista tai toisesta 

Google Workspacen verkkotunnuksesta  avulla
●  avulla voit automatisoida ryhmäjäsenyyden käyttäjäasetusten mukaan

● Estä ongelmat heti niiden ilmaannuttua  kautta
● Tunnista häiriöt toteuttamalla  suositukset
● Korjaa roskapostin, tietojenkalastelun ja muiden mahdollisten tietoturvarikkomusten tuomat 

ongelmat 
●  voit määrittää sääntöjä, joiden mukaan sähköpostin liitteet tarkistetaan 

automaattisesti ja mahdolliset uhat tunnistetaan

Kun lisäät Teaching and Learning 
Upgraden, voit tarjota kouluttajille 
edistyksellisiä videoviestinnän 
mahdollisuuksia, oppimiskokemusta 
parantavia ominaisuuksia ja 
työkaluja, jotka ohjaavat kriittiseen 
ajatteluun ja akateemisten 
käytäntöjen noudattamiseen. 

● Saat lisää käyttötietoja käyttämällä  ominaisuuksia, joilla dataa 
voidaan viedä BigQueryyn tai muihin työkaluihin analysoitavaksi

● Seuraa käyttöä koko verkkotunnuksessa analysoimalla 
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