
Bygg videre på funksjonaliteten i Education 
Fundamentals* med Education Standard, som 
omfatter avansemae sikkerhets- og analyseverktøy 
du kan bruke til proaktiv beskyttelse av data og 
personvern, og til å beskytte skolefellesskapet 
ditt i en verden der det stadig oppstår 
nye sikkerhetstrusler.

24,5 millioner skoleoppføringer har lekket ut på 
grunn av 1327 databrudd siden 2005, og det har 
væma en betydelig økning de siste par årene.*
*Kilde: Comparitech, juli 2020

Vær proaktiv gjennom 
hele sikkerhetssyklusen, 
fra forebygging og 
oppdaging til bekjempelse 
av trusler.

Gi skolefellesskapet ditt 
best mulig beskyttelse mot 
digitale trusler ved hjelp 
av innebygde 
sikkerhetskontroller.

Få mer statistikk du kan 
bruke til å optimalisere 
systemene dine, 
ved å analysere data fra 
hele domenet.
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* Finn ut mer om hver Google Workspace for Education-utgave på 
edu.google.com/workspaceforeducation

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/us-schools-data-breaches/
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/workspaceforeducation


Eventuelt kan du oppgradere til 
den mer omfattende løsningen 
Education Plus, som blant annet 
inkluderer mer avansemae 
verktøy for undervisning og 
læring samt funksjoner for 
proaktiv sikkerhet og statistikk.

Gjør sikkerhetsplanen din mer proaktiv med Education Standard. 

Bruk avansemae sikkerhetskontroller og analyser for å beskytte data, 

opprettholde personvernet og sikre skolefellesskapet ditt mot 

digitale trusler.

● Beskytt skolens mobildata ved å administrere enheter og apper, utføre revisjoner og implementere regler med 

● Definer  for å begrense eller distribuere data der det er nødvendig
● Forhindre databrudd ved hjelp av , der du proaktivt kan angi regler for fildeling
● Flytt bruker- og loggdata fra Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box eller et annet Google 

Workspace-domene med en 
● Bruk  til å automatisere gruppemedlemskap basema på brukerattributter

● Forhindre problemer etter hvema som de kommer, ved hjelp av 
● Registrer hendelser ved å implementere anbefalinger fra 
● Bekjemp nettsøppel, nettfisking og andre mulige brudd ved å identifisere kilden og utføre handlinger 

med 
● Angi regler for automatisk gjennomsøking av e-postvedlegg og identifisering av mulige trusler 

med 

Legg til Teaching and Learning 
Upgrade for å gi lærerne utvidet 
funksjonalitet for 
videokommunikasjon, funksjoner 
for å gjøre undervisningen mer 
engasjerende samt verktøy for 
å legge til rette for kritisk 
tenkning og akademisk integritet. 

● Få mer statistikk ved å bruke funksjonene for  til å ekspomaere 
data for analyse i BigQuery eller andre verktøy

● Spor aktiviteter på hele domenet ditt ved å analysere 
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