
Teknologi saja tidak akan 
mendongkrak mutu 
pendidikan, tetapi bisa 
menjadi solusi terbaik.”

Bantu institusi Anda berkolaborasi dengan mudah, 
mengefektifkan pengajaran, dan menjaga lingkungan 
belajar tetap aman.

Pelajari setiap edisi Google Workspace 
for Education lebih lanjut di

Gunakan alat yang 
fleksibel dan aman 
secara gratis* dengan 

, atau 
tambahkan kemampuan 
yang disempurnakan 
yang Anda perlukan 
dengan 

Bantu komunitas 
sekolah meningkatkan 
kontribusinya dengan 
alat gratis* untuk 
komunikasi dan 
kolaborasi real time di 
platform yang aman.

Melindungi komunitas 
sekolah Anda dengan 
alat keamanan dan 
analisis canggih yang 
memberi Anda 
kendali, visual, 
dan insight.

Meningkatkan 
pengaruh 
instruksional dengan 
komunikasi video 
tingkat lanjut, 
pengalaman kelas 
yang diperkaya, dan 
alat untuk mendorong 
integritas akademik.

Mengubah sekolah 
Anda dengan solusi 
komprehensif yang 
menggabungkan 
keamanan dan analitik 
canggih, alat 
pengajaran serta 
pembelajaran yang 
disempurnakan, 
dan banyak lagi.

* Gratis untuk institusi yang memenuhi syarat.

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions
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Bandingkan semua fitur dan temukan edisi yang tepat bagi institusi Anda di 

Education Plus adalah edisi Google 
Workspace for Education yang paling 
canggih. Edisi ini mencakup semua fitur 
keamanan dan analisis yang 
disempurnakan serta alat pengajaran dan 
pembelajaran premium dari Education 
Standard dan Teaching and Learning 
Upgrade – dan banyak lagi.

Teaching and Learning Upgrade 
memberikan peluang untuk pengaruh 
instruksional melalui komunikasi video 
yang ditingkatkan, pengalaman kelas yang 
diperkaya, dan alat untuk mendorong 
integritas akademik. Edisi ini 
memanfaatkan kemampuan Education 
Fundamentals atau Education Standard.

* Segera hadir.

Education Fundamentals adalah suite alat 
gratis untuk institusi yang memenuhi syarat 
guna menciptakan peluang pembelajaran 
kolaboratif melalui platform yang aman.

Education Standard menyediakan lingkungan 
belajar yang lebih aman dengan keamanan 
proaktif dan alat analitik. Edisi ini 
memanfaatkan kemampuan Education 
Fundamentals.

Teaching and Learning Upgrade memberikan 
peluang untuk pengaruh instruksional melalui 
komunikasi video yang ditingkatkan, 
pengalaman kelas yang diperkaya, dan alat 
untuk mendorong integritas akademik. Edisi 
ini memanfaatkan kemampuan Education 
Fundamentals atau Education Standard.

Education Plus adalah edisi Google 
Workspace for Education yang paling 
canggih. Edisi ini mencakup semua fitur 
keamanan dan analisis yang disempurnakan 
serta alat pengajaran dan pembelajaran 
premium dari Education Standard dan 
Teaching and Learning Upgrade – dan banyak 
lagi.

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

● Membantu pengajar menghemat waktu 
dalam mengelola kelas dengan 
Classroom dan Tugas

● Berkomunikasi secara virtual dari mana 
saja dengan Google Meet, Chat, 
dan Gmail

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

● Tetap terdepan dalam pencegahan 
kehilangan data untuk Gmail dan Drive

● Bekerja sesuai dengan FERPA, COPPA, 
dan GDPR

● Mencegah, mendeteksi, dan memulihkan 
ancaman dengan Pusat Keamanan – 
termasuk dasbor, halaman kondisi, dan 
alat investigasi

● Mengelola perangkat dan aplikasi secara 
terpusat untuk melakukan audit dan 
menegakkan aturan

● Mendapatkan lebih banyak insight 
dengan log Gmail dan ekspor log 
Classroom untuk analisis di BigQuery

● Melacak penggunaan di seluruh domain 
Anda dengan log audit untuk Drive, 
perangkat, LDAP, dan lainnya

● Terhubung dengan maksimal 250 peserta 
atau menyelenggarakan live streaming 
untuk maksimal 10.000 penonton dalam 
domain dengan Google Meet

● Meningkatkan interaksi pembelajaran di 
Google Meet dengan Tanya Jawab 
interaktif, polling, pelacakan kehadiran, 
ruang breakout, dan rekaman

● Mengintegrasikan alat pihak ketiga favorit 
Anda menggunakan add-on Classroom* 

● Mendapatkan laporan keaslian tanpa 
batas dan memeriksa kecocokan 
pembanding di repositori pribadi kiriman 
siswa sebelumnya

● Menyelenggarakan live streaming untuk 
maksimal 10.000 penonton dalam 
domain dengan Google Meet

● Menjadikan informasi lebih mudah 
diakses dan ditemukan dengan Cloud 
Search Anda sendiri

● Membuat dan mengelola kelas dalam 
skala besar dengan menyinkronkan 
daftar nama siswa Classroom dari 
Sistem Informasi Siswa*

● Dapatkan waktu respons lebih cepat 
dari tim dukungan yang beranggotakan 
para spesialis produk

Gabungan penyimpanan cloud sebesar 100 
TB yang digunakan bersama di organisasi 
Anda

Penyimpanan yang sama seperti Education 
Fundamentals

Penyimpanan yang sama seperti Education 
Fundamentals, plus 100 GB yang 
ditambahkan ke penyimpanan bersama 
untuk setiap lisensi

Penyimpanan yang sama seperti Education 
Fundamentals, plus 20 GB yang 
ditambahkan ke penyimpanan bersama 
untuk setiap lisensi
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