
Tekniikka itsessään ei 
paranna opetusta, mutta 
sillä voi olla kokonaisuuden 
kannalta suuri merkitys.”

Helpota yhteistyön tekemistä, sujuvoita opetusta 
ja luo turvallinen oppimisympäristö oppilaitokselle

Lue lisää Google Workspace for 
Education ‑versioista osoitteessa

Käytä joustavia ja 
turvallisia työkaluja 
maksutta* 

avulla tai 
ota käyttöön tarvitsemasi 
ominaisuudet 
päivittämällä 

Maksuttomien* työkalujen 
ja turvallisen alustan 
tarjoamien reaaliaikaisten 
yhteiskäyttö‑ ja 
viestintämahdollisuuksien 
avulla kouluyhteisöt 
lisäävät vaikuttavuuttaan.

Suojaa oppilaitosyhteisöä 
kattavilla tietoturva- ja 
analytiikkatyökaluilla, 
jotka tarjoavat enemmän 
hallintamahdollisuuksia, 
näkyvyyttä ja 
käyttötietoja.

Lisää opetuksen 
vaikuttavuutta 
videoviestinnän 
lisäominaisuuksilla ja 
akateemisten käytäntöjen 
noudattamista edistävillä 
työkaluilla sekä 
tarjoamalla monipuolisia 
oppimiskokemuksia.

Mullista oppilaitoksesi 
toiminta 
kokonaisratkaisulla, 
jossa yhdistyvät kattavat 
tietoturva- ja 
analytiikkaominaisuudet 
sekä monipuoliset 
opetuksen ja oppimisen 
työkalut.

* Maksuton ehdot täyttäville oppilaitoksille.

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions
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Voit vertailla ominaisuuksia ja valita oppilaitoksellesi parhaiten sopivan version osoitteessa 

Education Plus on kattavin Google 
Workspace for Education ‑versio. Se 
sisältää kaikki Education Standard- ja 
Teaching and Learning 
Upgrade ‑versioista tutut tietoturvan ja 
analytiikan lisäominaisuudet sekä 
huipputasoiset opetus- ja oppimistyökalut 
– ja paljon muuta.

Teaching and Learning Upgraden 
videoviestinnän lisäominaisuudet, 
monipuoliset oppimiskokemukset ja 
akateemisten käytäntöjen noudattamista 
edistävät työkalut auttavat lisäämään 
opetuksen vaikuttavuutta. Tämä versio 
laajentaa Education Fundamentals- tai 
Education Standard ‑version 
ominaisuuksia.

* Tulossa pian.

Education Fundamentals on maksuton 
kokoelma työkaluja ehdot täyttäville 
oppilaitoksille, joiden jäsenet voivat käyttää 
niitä oppimiseen yhdessä turvallisen alustan 
kautta.

Education Standardin proaktiiviset 
tietoturva- ja analytiikkatyökalut tekevät 
oppimisympäristöstä vieläkin turvallisemman. 
Tämä versio laajentaa Education 
Fundamentals ‑version ominaisuuksia.

Teaching and Learning Upgraden 
videoviestinnän lisäominaisuudet, 
monipuoliset oppimiskokemukset ja 
akateemisten käytäntöjen noudattamista 
edistävät työkalut auttavat lisäämään 
opetuksen vaikuttavuutta. Tämä versio 
laajentaa Education Fundamentals- tai 
Education Standard ‑version ominaisuuksia.

Education Plus on kattavin Google 
Workspace for Education ‑versio. Se sisältää 
kaikki Education Standard- 
ja Teaching and Learning 
Upgrade ‑versioista tutut tietoturvan ja 
analytiikan lisäominaisuudet sekä 
huipputasoiset opetus- ja oppimistyökalut – 
ja paljon muuta.

● Docs, Sheets, Slides, Sites ja Jamboard 
mahdollistavat reaaliaikaisen yhteistyön

● Classroom ja Kotitehtävät helpottavat 
opetuksen suunnittelua ja auttavat 
säästämään opettajien aikaa

● Google Meetin, Chatin ja Gmailin avulla 
virtuaalinen yhteydenpito onnistuu 
paikasta riippumatta

● Voit lisätä ylimääräisen 
todentamiskerroksen ottamalla käyttöön 
pakollisen suojausavaimen ja 
kaksivaiheisen vahvistuksen

● Gmailin ja Driven tietojen menetyksen 
esto auttaa pitämään tiedot tallessa

● FERPA-, COPPA- ja GDPR-säädösten 
mukainen

● Tietoturvakeskus auttaa ehkäisemään, 
tunnistamaan ja käsittelemään uhkia 
esimerkiksi hallintapaneelien, palvelun 
kuntosivun ja tutkintatyökalun avulla

● Laitteiden ja sovellusten keskitetty 
hallinta mahdollistaa auditointien 
tekemisen ja sääntöjen pakottamisen

● Voit kerätä enemmän käyttötietoja 
lataamalla Gmail- ja Classroom-lokit 
ja analysoimalla ne BigQueryllä

● Voit seurata palvelun käyttöä 
verkkotunnuksessa esimerkiksi Driven, 
laitteiden ja LDAP:n valvontalokien avulla

● Google Meetissä voi olla nyt jopa 
250 osallistujaa, ja livestriimiä voi seurata 
10 000 samaan verkkotunnukseen 
kuuluvaa katsojaa

● Voit innostaa oppilaita osallistumaan 
Google Meetin interaktiivisten 
kysymysten ja vastausten, 
kyselyjen, läsnäolon seurannan, 
pienryhmähuoneiden ja 
tallenteiden avulla

● Voit integroida kolmannen osapuolen 
työkaluja Classroom-laajennusten avulla* 

● Rajoittamattomat alkuperäraportit ja 
vastaavuuksien haku aiemmin 
palautettujen töiden yksityisestä säilöstä

● Google Meetin livestriimiä voi seurata 
jopa 100 000 samaan 
verkkotunnukseen kuuluvaa katsojaa

● Oman Cloud Searchin avulla tiedot ovat 
helpommin käytettävissä 
ja löydettävissä

● Voit luoda ja hallinnoida erikokoisia 
ryhmiä synkronoimalla Classroom- 
osallistujalistat käyttämästäsi 
oppilastietojärjestelmästä*

● Tuoteasiantuntijoista koostuva tukitiimi 
vastaa pyyntöihisi nopeammin

Yhteensä 100 Tt pilvitallennustilaa 
organisaation kesken jaettavaksi

Education Fundamentalsin tallennustila sekä Education Fundamentalsin tallennustila sekä 
100 Gt yhteistä lisätilaa lisenssiä kohti

Education Fundamentalsin tallennustila sekä 
20 Gt yhteistä lisätilaa lisenssiä kohti

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions

