
Education Fundamentals adalah suite alat gratis 
yang mudah digunakan serta memberikan dasar 
yang fleksibel dan aman untuk pembelajaran, 
kolaborasi, dan komunikasi – semuanya di satu 
tempat.

Lebih dari 170 juta siswa dan pengajar 
menggunakan Google Workspace 
for Education.

Buat semua orang di komunitas sekolah Anda dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi 
secara real time dengan mudah dan lancar.

Pengajar dapat menghemat waktu dengan membuat, mengatur, berbagi, dan menilai tugas di satu 
tempat. Dengan single sign-on, semua orang dapat mengakses semua file mereka di perangkat apa pun.

Andalkan keamanan berlapis yang terbaik di kelasnya, dengan fitur bawaan dan otomatis yang 
menyederhanakan pengelolaan keamanan.
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Education Fundamentals adalah suite alat gratis yang memungkinkan peluang belajar kolaboratif 
melalui platform yang aman – dilengkapi Classroom, Google Meet, Drive, Dokumen, Formulir, 
Slide, Chat, Gmail, dan Kalender.

● Berkolaborasi secara real time 
dengan Google Meet, Dokumen, 
Spreadsheet, Slide, Sites, dan 
Jamboard

● Berkomunikasi dengan pelajar, 
pengajar, wali, dan administrator 
dari mana saja dengan Google Meet, 
Chat, dan Gmail

● Memungkinkan lingkungan belajar 
inklusif dengan pengaturan 
aksesibilitas individu yang sesuai 
dengan gaya belajar unik setiap siswa

● Membantu pengajar menghemat 
waktu dengan Classroom dan Tugas 
dengan membuat kursus, mengatur 
tugas kelas, mendistribusikan tes, 
dan berbagi banyak masukan 
dengan mudah

● Menjaga penilaian serta masukan 
agar tetap konsisten dan transparan 
dengan rubrik dan bank komentar 

● Membantu pengajar mengatur beban 
kerja dengan memposting dan 
menjadwalkan tugas serta menyusun 
daftar tugas di Classroom

● Memandu pemikiran orisinal 
dan integritas akademik dengan 
pemindaian cepat untuk menandai 
masalah kutipan dalam laporan 
keaslian

● Mengandalkan praktik perlindungan 
data Google, yang mematuhi standar 
privasi dan keamanan yang ketat 
serta diaudit oleh pihak ketiga

● Meningkatkan keamanan ke semua 
perangkat Anda dengan pengelolaan 
perangkat seluler dan mendapatkan 
perlindungan yang sama dari 
perangkat apa pun

● Mengaktifkan penerapan kunci 
keamanan dan verifikasi 2 langkah 
untuk lapisan autentikasi tambahan

● Melindungi data sensitif di Gmail 
dan Drive dengan pencegahan 
kebocoran data (DLP) otomatis

Pilih alat yang tepat bagi institusi Anda, bergantung pada kebutuhan: 

Pelajari setiap edisi lebih lanjut.

Nikmati ruang penyimpanan 
yang lapang dengan 
gabungan penyimpanan cloud 
sebesar 100 TB yang 
digunakan bersama di 
organisasi Anda.

Education Standard 
untuk peningkatan 
keamanan dan analitik 

Education Plus untuk 
upgrade komprehensif 
dan transformasi 
digital sejati

Teaching and Learning 
Upgrade untuk alat yang 
dapat meningkatkan 
lingkungan 
pembelajaran digital
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