EDUCATION STANDARD

Bouw voort op de mogelijkheden van Education
Fundamentals* met Education Standard, dat
geavanceerde beveiliging en analysetools biedt
waarmee je gegevens en privacy proactief kunt
beschermen. Ook kun je je schoolcommunity
hiermee proactief beveiligen tegen nieuw
opkomende beveiligingsdreigingen.

Wees proactief in de hele
beveiligingscyclus, van
dreigingen voorkomen tot
ze vinden en verhelpen.

Bescherm je hele
schoolcommunity beter
tegen digitale dreigingen
met ingebouwde
beveiligingsopties.

Krijg meer inzichten
waarmee je je systemen
kunt optimaliseren door
gegevens uit je hele
domein te analyseren.

Sinds 2005 zijn er 24,5 miljoen schoolrecords gelekt via
1327 gegevenslekken, met een aanzienlijke stijging in de
afgelopen paar jaar.*
* Bron: Comparitech, juli 2020

* Bekijk meer informatie over elke Google Workspace for Education-versie op
edu.google.com/workspaceforeducation

EDUCATION STANDARD

Maak je beveiligingsplan proactiever met Education Standard. Gebruik
geavanceerde beveiligingsopties en analyses om gegevens te
beschermen, privacy te behouden en je schoolcommunity te beveiligen
tegen digitale dreigingen.

Pak problemen aan zodra ze optreden met het
.
Detecteer incidenten door aanbevelingen te implementeren van de
.
● Bestrijd spam, phishing en andere potentiële hacks door de bron te identificeren en actie te ondernemen
met de
.
● Stel regels in om e-mailbijlagen automatisch te scannen en potentiële dreigingen te herkennen met
,
●
●

●
●
●
●
●

Beveilig de mobiele gegevens van je school door apparaten en apps te beheren, controles uit te voeren
en regels af te dwingen met
.
Definieer
om gegevens waar nodig te beperken of te distribueren.
Voorkom gegevenslekken met
om proactief regels in te stellen
voor het delen van bestanden.
Verplaats gebruikers- en logboekgegevens vanuit Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box of een ander
Google Workspace-domein met een
.
Gebruik
om groepslidmaatschap te automatiseren op basis van gebruikerskenmerken.

Krijg meer inzicht door de functies voor
om gegevens te exporteren voor analyse in BigQuery of andere tools.
● Houd het gebruik binnen je domein bij door
●

Voeg de Teaching and Learning
Upgrade toe en bied docenten
geavanceerde mogelijkheden
voor videocommunicatie,
functies voor een uitgebreidere
lesbeleving en tools om kritisch
denken en academische
integriteit te stimuleren.
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te gebruiken
te analyseren.

Of upgrade naar de uitgebreide
oplossing Education Plus,
dat onder andere uitgebreide
tools voor lesgeven en leren en
proactieve beveiliging en
inzichten bevat.

