
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. 

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. 

"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

Chrome-käyttöjärjestelm
än päivitykset

Valmistele laitteet 
standardoituja kokeita varten, 

käytä SSO-kirjautumista ja 
rekisteröi laitteet 

automaattisesti uudelleen. 

Laitteiden hallinta

Pilvipohjaisen 
Google-hallintakonsolin 

satojen käytäntöjen avulla 
voit hallinnoida, lukita ja 

suojata laitteita ja ottaa niitä 
käyttöön. 

Järjestelmänvalvojien 
24/7-tukipalvelu

Kaikki tämä, ja lisäksi tukea 
Chrome-käyttöjärjestelmän 

vianmääritykseen. 
Ongelmatilanteissa voit aina soittaa 

Googlelle ilman lisämaksua.

Jos haluat lisätietoja Chrome Education ‑päivityksestä, 
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.

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

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


Lisäarvoa jatkuvalla innovoinnilla
Tutustu uusiin ominaisuuksiin
Chrome-käyttöjärjestelmän päivitykset
.

Standardoitujen kokeiden järjestäminen 
kioskitilan avulla

Nopea pääsy Chromeen kirjastoista ja työtiloista 
ilman kirjautumista

Nopea ja joustava kirjautuminen kolmannen 
osapuolen SSO-palveluntarjoajien avulla

Organisaation laitteiden automaattinen 
uudelleenrekisteröinti resetoinnin jälkeen

Education-innovaatioita jo yli 10 vuoden ajalta

Laitteiden hallinta

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

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

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

Lukitse kadonneet tai varastetut laitteet ja näytä 
laitteella personoitu viesti.

Määritä automaattisten päivitysten ajankohdat.

Järjestelmänvalvojien 24/7-tukipalvelu

Käyttöjärjestelmäominaisuuksien 
ympärivuorokautinen tuki

Hallintaominaisuuksien ympärivuorokautinen tuki

2008 20202009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kioskitila ja 
hallinnoitu 
vierastila

Ensimmäiset 
Chromebookien 
pilotoinnit 
oppilaitoksissa

Kaikki suuret 
OEM-laitevalmistajat 
valmistavat 
Chromebookeja

Progressiiviset 
web-sovellukset

Automaattisia päivityksiä 
Chromebookeille (versiosta 6.5 
eteenpäin) jo 8 vuoden ajan

Standardoidut kokeet, 
kirjautumisrajoitukset, 
laiteraportointi

Hybridi-Chromebookit, 
joissa näyttökynän tuki

APIen avaaminen 
yritysten 

mobiilihallintaa 
varten

Active 
Directory ‑i

ntegrointi
Ensimmäinen 
ARCore-tuella 

varustettu 
Chromebook

Google Formsin 
kysymystehtävien 

lukitustila, vain 
hallinnoiduilla 

Chromebookeilla

Yli 200 
muokattavaa 
käytäntöä

Upouusi 
hallintakonsoli

Natiivitulostuksen 
tuki

Chromebookin 
sovelluskeskus 
julkaistaan

Sovellusten lisensointiohjelma

Kolmas Chromebook-tabletti

Chrome- 
käyttöjärjestelmän 
selain julkaistaan

Chrome-selaimen 
hallintatoiminnot

Chromebook saatavilla 
Alankomaissa, 
Australiassa, Irlannissa, 
Kanadassa, Ranskassa ja 
Saksassa

Ensimmäinen 
Chrome-käytt
öjärjestelmää 

käyttävä 
tabletti 

Acer 
Chromebook 

Tab 10

Android-sovelluksen tuki

2021

500 käytäntöä 
Google-hallintakonsolissa

Zero-touch-käyttöönotto

Chrome-käyttöjärjestelmän 
natiivi näytön tallentaja

2012
● Kioskitila ja hallinnoitu vierastila 

julkaistaan
● Markkinoiden ensimmäinen Chromebox

2013
● Chromebook saatavilla Alankomaissa, 

Australiassa, Irlannissa, Kanadassa, 
Ranskassa ja Saksassa

2014
● Ostetuin laite Yhdysvalloissa 
● Kaikki suuret OEM-laitevalmistajat 

valmistavat Chromebookeja

2015
● Ostetuin laite Ruotsissa ja 

Uudessa-Seelannissa
● 20 miljoonaa oppilasta ja opettajaa 

käyttää Chromebookeja
● Näyttökynällä varustetut 

hybridi-Chromebookit julkaistaan
● Cast for EDU julkaistaan

2016

2017
● Ostetuin laite Kanadassa

2018
● Ostetuin laite Alankomaissa, 

Uuteen-Seelantiin maanlaajuinen 
lisenssisopimus

● 25 miljoonaa oppilasta ja opettajaa 
käyttää Chromebookeja

● Ensimmäinen 
Chrome-käyttöjärjestelmää käyttävä 
tabletti, Acer Chromebook Tab 10

● Linux-tuki Chromebookeille
● Ensimmäinen ARCore-tuella varustettu 

Chromebook 
● Google Formsin kysymystehtävien 

lukitustila, vain hallinnoiduilla 
Chromebookeilla

2019
● 30 miljoonaa oppilasta ja opettajaa 

käyttää Chromebookeja
● Chromebookin sovelluskeskus 

julkaistaan

2020
● 40 miljoonaa oppilasta ja opettajaa 

käyttää Chromebookeja
● Automaattisia päivityksiä 

Chromebookeille jo 8 vuoden ajan
● Sovellusten lisensointiohjelma
● Kolmas Chromebook-tabletti


