
Wat is Chrome Enterprise Upgrade?
Met Chrome Enterprise Upgrade beschikken IT-teams over de ingebouwde 
zakelijke mogelijkheden van Chrome OS en Chrome-apparaten om
werknemers in de cloud te beveiligen, te beheren en functies te bieden.

We kunnen de 
Chromebooks in al 
onze klantkantoren 
centraal beheren 
via Chrome Enterprise 
Upgrade. Iedereen kan 
op hetzelfde moment 
dezelfde versie van 
onze app gebruiken: 
met één knop kunnen 
we versies 
implementeren om 
zowel omgevingen als 
productie te testen."

 
Chief Technology Officer, 
Doctor.com

Geavanceerde beveiliging
Chrome Enterprise Upgrade biedt 
IT-teams geavanceerde 
beveiligingsopties. Als een 
eindgebruiker een Chromebook 
kwijtraakt, kan de IT-afdeling het 
apparaat gemakkelijk uitschakelen 
en daarmee de bedrijfsgegevens 
beschermen. Er kan ook een 
kortstondige modus worden 
ingeschakeld voor apparaten, zodat 
de gebruikersgegevens 
aan het einde van de sessie van het 
apparaat worden verwijderd.

Flexibele toegang
Chromebooks met Chrome 
Enterprise-upgrade bieden flexibele 
toegang tot bedrijfsgegevens, 
ongeacht het gebruiksscenario. 
Integreer met Active Directory- en 
SAML SSO-providers of schakel 
gebruikersscenario's met gedeelde 
apparaten in via beheerde 
gastsessies of de kioskmodus.

Vereenvoudigd beheer

Dankzij Chrome Enterprise 
Upgrade kunnen 
de Chrome-apparaten van een 
organisatie veel gemakkelijker 
worden beheerd. Het IT-team 
kan apparaatbeleid en 
overzichtsmogelijkheden voor 
de apparaten gebruiken, allemaal 
via de gebruiksvriendelijke, 
cloudgebaseerde 
Google-beheerdersconsole of 
een UEM-oplossing van derden.

Dag en nacht support voor 
IT-beheerders

Neem contact op met Google 
voor hulp bij problemen met 
24/7 beschikbare support voor 
IT-beheerders.

Onbegrensde IT met 
Chrome Enterprise 
Upgrade



Mogelijkheden van Chrome Enterprise Upgrade

Neem via cloud.google.com/contact contact op met 
ons salesteam om uw behoeften te bespreken.
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Geavanceerde beveiliging

Flexibele toegang

Vereenvoudigd beheer

Bescherming bij kwijtgeraakte of 
gestolen apparaten

Persistente registratie

Geverifieerde apparaattoegang

Kortstondige modus

Google of externe UEM2

Apparaatbeleid

Clientcertificaten

Printers

Netwerken en proxy's

Apparaatrapportage

OS-versies

Native AD-integratie1

Geavanceerde SAML SSO

Inlogbeheer en -auditing

Beheerde gastsessies

Kioskmodus

Dankzij Chrome Enterprise Upgrade en de Google-beheerdersconsole hebben 
we een controle en inzicht die we bij Windows-laptops niet hadden. Met Chrome Enterprise 
Upgrade kunnen we in enkele minuten een nieuwe Chromebook instellen 
en apparaten uitschakelen die kwijtgeraakt of gestolen zijn."

 Enterprise Architect, Ervia

1. Voor gebruik van deze functie heeft u een overeenkomst voor Active Directory nodig.  Zie voor meer informatie 
https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=nl.

2. Voor gebruik van deze functie heeft u een overeenkomst met een UEM-provider nodig. Zie voor meer informatie 
https://support.google.com/chrome/a/answer/7532316?hl=nl.
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