Utnytt mulighetene i Chrome OS
med Chrome Education-oppgraderingen
Hva er Chrome Education-oppgraderingen?
Med Chrome Education-oppgraderingen kan IT-avdelinger skape gode læringsmiljøer for
lærere og elever – med avanserte funksjoner for administrering, sikkerhet og brukerstøtte.

IT-administratorer som jobber i
utdanningssektoren står overfor de samme
utfordringene som man finner i andre bransjer:
De må dekke behovene til sluttbrukerne, og
samtidig ta hensyn til sikkerhet, skalerbarhet
og kostnader.
Med Chrome Education-oppgraderingen får du
tilgang til Chrome OS-funksjoner som gjør det
mulig å lykkes med begge deler. Du kan gi
lærerne frihet til å undervise elevene på en mer
spennende måte, samtidig som du sørger for
sikkerhet og kontroll på alle nivåer.

Chrome
OS-oppgraderinger
Omkonfigurer enheter for
standardiserte prøver, aktiver
global pålogging og konfigurer
automatisk gjenregistrering.

«

Jeg vil hevde at vi sparer mer enn 70 %
av tiden vi bruker på å administrere
enheter. Hvis vil skulle ha gjort dette med
en annen type enhet, måtte vi nærmest
ha doblet antallet ansatte. Vi har et stort
antall enheter nå, men vi hører aldri at
noen snakker om å administrere dem.»
Teknisk dokument fra IDC:
«The Economic Value of Chromebooks
for Educational Institutions»

Enhetsadministrering
Velg mellom hundrevis av
innstillinger for implementering,
administrering, låsing og
beskyttelse av enheter – direkte
fra skybaserte Google
Administrasjonskonsoll.

Bruk fem minutter på denne
evalueringen, og finn ut hvordan
du kan øke tilgangen til
læringsteknologi.

Døgnåpen støtte for
IT-administratorer
Du får alt dette – og dessuten
hjelp til feilsøking for Chrome
OS. Du kan når som helst ringe
Google hvis det skulle oppstå
et problem – uten
ekstra kostnader.

Hvis du vil vite mer om Chrome
Education-oppgraderingen, kan du gå
til edu.google.com/chromebooks.

Listeprisen for Chrome Education-oppgraderingen oppdateres fra USD 30 til USD 38 fra 9. mars 2021 (utsatt fra 9. mars
2020, som vi tidligere har kunngjort). Prisene kan variere avhengig av region og forhandler. Ta kontakt med forhandleren
din for å finne ut hvilke priser som gjelder der du holder til.

Løpende innovasjon som gir merverdi
Se de viktigste nye funksjonene
Chrome OS-oppgraderinger

Enhetsadministrering

Mulighet for standardiserte tester med «kioskmodus».

Aktivér påloggingsbegrensninger slik at skoleenheter
bare brukes til skolearbeid. Gjør det mulig for elever
og familiene deres å logge på med gjestekontoer
uten begrensninger, på fritiden.

Gi rask tilgang til Chrome uten pålogging,
på biblioteker og datarom.
Enkel og fleksibel pålogging ved hjelp av
tredjepartsleverandører av global pålogging.

Med enhetsrapportering kan du se hvilken bruker
som brukte enheten sist. Du kan også konfigurere
varsler som vises når enheter har vært frakoblet
i for mange dager på rad.

Registrer enheter automatisk på nytt i organisasjonen
etter tilbakestilling.

Spor og administrer enhetssamlingen, legg til egne
merknader og integrer med tredjepartsverktøy for
å få flere kontrollfunksjoner.

Døgnåpen støtte for IT-administratorer
Døgnåpen brukerstøtte for OS-funksjoner

Lås enheter hvis de går tapt eller blir stjålet,
og vis en tilpasset melding på enhetens skjerm.

Døgnåpen brukerstøtte for
administreringsfunksjoner

Styr tidsplanen for automatiske oppdateringer.
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