EDUCATION PLUS

Education Plus er den ultimate
Google Workspace for Education-utgaven.
Den inneholder alle de forbedrede
sikkerhetsfunksjonene og de avanserte
lærings- og undervisningsverktøyene fra
Education Standard og Teaching and
Learning Upgrade – og mye mer.*
Implementer Education Plus for å fornye din
institusjons digitale læringsmiljø.

Gi lærere muligheten til å gjøre sitt beste, med oppgraderte verktøy som gjør det mulig
å kommunisere med elever fra hvor som helst.

Beskytt skolen med avanserte verktøy som gir mer oversikt, innsikt og kontroll – slik at undervisningen
og læringen kan foregå uten forstyrrelser.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre løsningene våre
basert på tilbakemeldingene vi får – og vi legger stadig
til nye funksjoner og oppdateringer som kan gjøre
undervisningen bedre.

* Finn ut mer om hver Google Workspace for Education-utgave på
edu.google.com/workspaceforeducation

EDUCATION PLUS

Med disse forbedrede verktøyene kan du fornye den digitale undervisningen med førsteklasses
teknologi og forebyggende sikkerhetsfunksjoner. I tillegg får du ekstra lagringsplass, Cloud Search,
større møter, raskere brukerstøtte og mye mer.

●

Større møter. Hold virtuelle møter med opptil 250 deltakere,
eller kringkast direktesendinger med opptil 100 000 seere
internt på domenet.

●

Nyttige lærerverktøy. Synkroniser Classroom-klasselister
fra systemet for elevinformasjon for å administrere
klasselister i stor skala. Gjør det mulig å bruke
innhold og verktøy på en effektiv måte – direkte
i Classroom – ved hjelp av Classroom-tillegg,
og skap inspirerende læreplaner med kursmaler.

●

Lær elevene om akademisk integritet. Se etter mulig
plagiering, og bruk samsvar fra skolen til å sjekke innsendte
oppgaver opp mot skolens eget repositorium av tidligere
elevarbeid, med et ubegrenset antall plagiatrapporter.

●

Øk engasjementet. Dra nytte av brukervennlige Google
Meet-funksjoner som innspilte leksjoner, sporing av
deltakelse, grupperom, spørsmål og svar, avstemninger og
mye mer.

Bruk Googles effektive søketeknologi til
å finne innhold på hele domenet ved hjelp
av institusjonens egen Cloud Search

Løs problemer raskere med hjelp fra
et brukerstøtteteam med
produktspesialister.*
* Brukerstøtte er tilgjengelig for institusjoner
som kjøper mer enn 200 lisenser.
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●

Proaktiv digital sikkerhet. Du kan
raskt og enkelt forebygge, oppdage
og rette opp i sikkerhetshendelser
og holde øye med
sikkerhetstilstanden.

●

Få mer kontroll over dataene
dine. Administrer mobilenhetene
og dataene dine basert på
geografisk område.

●

Trekk ut innsikt. Eksporter Gmailog Classroom-logger til analyse i
BigQuery eller dine egne verktøy –
og trekk ut data fra avanserte
revisjonslogger for Disk eller
enheter.

Få lagringsplassen du trenger for å bruke mer
avanserte verktøy
Med Education Plus får du 20 GB ekstra for hver betalte
lisens – i tillegg til at organisasjonen din får en felles
lagringskvote på 100 TB i nettskyen.

Siden Education Plus er priset basert på antall registreringer
(per elev), kan institusjonen din gi fordelene med Education
Plus til hele undervisningsfellesskapet. For hver fjerde
elevlisens du kjøper, får du en gratis medarbeiderlisens.
Kravet om minimumskjøp avgjøres av skolens størrelse,
slik at du aldri kjøper mer enn du trenger.

