
«Teknologi i seg selv gir ikke 
bedre utdanning, men den 
kan være en viktig del av 
løsningen.»

Hjelp institusjonen din med å styrke samarbeidet, 
organisere undervisningen samt skape og opprettholde et 
trygt læringsmiljø.

Finn ut mer om Google Workspace 
for Education-utgavene på

Bruk fleksible, sikre 
verktøy gratis* med 

, 
eller legg til den ekstra 
funksjonaliteten du 
trenger med 

Gi skolefellesskap en 
bedre og tryggere 
hverdag med gratis* 
verktøy for samarbeid 
og kommunikasjon i 
sanntid via en sikker 
plattform.

Beskytt 
skolefellesskapet med 
avanserte sikkerhets- 
og analyseverktøy 
som gir deg kontroll, 
oversikt og innsikt.

Gjør undervisningen 
mer effektiv med 
videokommunikasjon, 
mer interessant 
innhold og verktøy 
som fremmer 
akademisk integritet.

Ta skolen til neste 
nivå med denne 
omfattende løsningen 
som inneholder 
avanserte sikkerhets- 
og analysefunksjoner, 
oppgraderte 
undervisningsverktøy 
og mye mer.

* Gratis for kvalifiserte institusjoner.

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions
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Sammenlign alle funksjonene og finn den rette utgaven for din institusjon på 

Education Plus er den mest avanserte 
Google Workspace for 
Education-utgaven. Den inneholder alle 
de forbedrede sikkerhets- og 
analysefunksjonene og de avanserte 
lærings- og undervisningsverktøyene fra 
Education Standard og Teaching and 
Learning Upgrade – og mye mer.

Teaching and Learning Upgrade 
inneholder avansert 
videokommunikasjon, effektive 
hjelpemidler samt verktøy for å sikre den 
faglige integriteten. Denne utgaven 
bygger videre på funksjonene i Education 
Fundamentals eller Education Standard.

* Kommer snart.

Education Fundamentals er en verktøypakke 
som er gratis for kvalifiserte institusjoner, og 
som gjør det enklere å samarbeide og lære 
via en sikker plattform.

Education Standard er et tryggere 
læringsmiljø med avanserte sikkerhets- og 
analyseverktøy. Denne utgaven bygger 
videre på funksjonene i Education 
Fundamentals.

Teaching and Learning Upgrade inneholder 
avansert videokommunikasjon, effektive 
hjelpemidler samt verktøy for å sikre den 
faglige integriteten. Denne utgaven bygger 
videre på funksjonene i Education 
Fundamentals eller Education Standard.

Education Plus er den mest avanserte 
Google Workspace for Education-utgaven. 
Den inneholder alle de forbedrede 
sikkerhets- og analysefunksjonene 
og de avanserte lærings- og 
undervisningsverktøyene fra Education 
Standard og Teaching and Learning 
Upgrade – og mye mer.

● Samarbeid i sanntid med Dokumenter, 
Regneark, Presentasjoner, Nettsteder 
og Jamboard.

● Lærere kan spare tid ved å administrere 
kursene sine i Classroom og Oppgaver.

● Kommuniser virtuelt fra hvor som helst 
med Google Meet, Chat, og Gmail.

● Slå på sikkerhetsnøkler og 
totrinnsbekreftelse for å få et ekstra lag 
med sikkerhet.

● Forebygg datatap for Gmail og Disk.
● Løsningen er i samsvar med FERPA, 

COPPA og GDPR.

● Forebygg, oppdag og rett opp i 
sikkerhetstrusler ved hjelp av verktøyene 
i sikkerhetssenteret, blant annet 
oversikten, statussiden og 
undersøkelsesverktøyet.

● Administrer enheter og apper sentralt for 
revisjoner og aktivering av regler.

● Få mer innsikt med loggeksport fra Gmail 
og Classroom for analyse 
i BigQuery.

● Følg med på bruk på domenet med 
revisjonslogger for Disk, enheter, LDAP 
med mer.

● Hold møter med opptil 250 deltakere, eller 
kringkast direktesendinger med opptil 
10 000 seere internt på domenet, 
med Google Meet.

● Skap mer engasjement for undervisningen 
i Google Meet med interaktive spørsmål 
og svar, avstemninger, sporing av 
deltakelse, grupperom og opptak.

● Integrer favorittverktøyene dine fra 
tredjeparter med Classroom-tillegg*. 

● Opprett enkelt nye kurs med kursmalene 
i Classroom*.

● Få et ubegrenset antall plagiatrapporter 
og se etter plagiering elevene imellom 
i et eget repositorium med tidligere 
innleveringer fra elever.

● Kringkast direktesendinger med opptil 
100 000 seere internt på domenet, 
med Google Meet.

● Gjør informasjon mer tilgjengelig 
og lettere å finne med din egen 
Cloud Search.

● Opprett og administrer kurs i stor 
skala ved å synkronisere 
Classroom-klasselister fra systemet 
for elevinformasjon*.

● Få raskere svar fra et team av 
produktspesialister.

100 TB felles lagringsplass i nettskyen som du 
deler med organisasjonen din.

Samme lagringsplass som Education 
Fundamentals.

Den samme mengden lagringsplass som 
Education Fundamentals, og 100 GB ekstra for 
hver lisens i tillegg til felleskvoten.

Den samme mengden lagringsplass som 
Education Fundamentals, og 20 GB ekstra 
for hver lisens i tillegg til felleskvoten.

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions

