Korzystaj ze wszystkich możliwości Chrome OS
dzięki licencji na Chrome Education
Czym jest licencja na Chrome Education?
Licencja na Chrome Education umożliwia pracownikom działu IT tworzenie środowisk
edukacyjnych wspomagających nauczycieli i uczniów – z ulepszonymi funkcjami zarządzania,
zabezpieczeń i kompleksową pomocą techniczną.
Administratorzy IT pracujący w organizacjach
edukacyjnych mają przed sobą te same wyzwania
co w innych branżach. Muszą sprostać potrzebom
użytkowników, a jednocześnie zadbać
o odpowiedni poziom zabezpieczeń,
skalowalność i ograniczenie kosztów.

Oszczędzamy ponad 70% czasu na
zarządzaniu urządzeniami. Gdybyśmy
wybrali inne urządzenia, musielibyśmy
prawie podwoić liczbę pracowników.
W tym przypadku zarządzanie tymi
wszystkimi urządzeniami nas nie absorbuje”.

Licencja na Chrome Education pozwala
wykorzystać wszystkie możliwości Chrome OS.
Nauczyciele mogą zaoferować uczniom świetne
opcje edukacyjne, zapewniając przy tym
bezpieczeństwo danych i właściwe zarządzanie
na każdym poziomie.

Bezpłatny raport IDC pt.
„The Economic Value of Chromebooks for
Educational Institutions” (Wartość
ekonomiczna Chromebooków
w instytucjach edukacyjnych)

Ulepszenia Chrome OS

Zarządzanie urządzeniami

Na urządzeniach można
przeprowadzać testy
standaryzowane, włączyć
logowanie jednokrotne
i skonfigurować automatyczną
ponowną rejestrację.

Możliwość wyboru spośród setek
zasad wdrażania, zarządzania,
blokowania i zabezpieczania
urządzeń z poziomu konsoli
administracyjnej Google
w chmurze.

Weź udział w 5-minutowym
teście, aby sprawdzić, jak możesz
zwiększyć dostęp do technologii
wykorzystywanych do nauki.

Całodobowa pomoc
administratorów IT
Obejmuje też pomoc
w rozwiązywaniu problemów
z Chrome OS. Gdy pojawi się
problem, możesz zadzwonić do
Google bez dodatkowych opłat
i o dowolnej godzinie.

Więcej informacji o licencji na Chrome
Education znajdziesz na stronie
edu.google.com/chromebooks.

Sugerowana cena detaliczna licencji na Chrome Education zostanie zmieniona 9 marca 2021 r. z 30 USD na 38 USD
(zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem opóźniliśmy zmianę ceny planowaną na 9 marca 2020 roku). Ceny mogą się różnić
w zależności od regionu i sprzedawcy. Aby uzyskać dokładne informacje o cenach w Twoim regionie, skontaktuj się ze
swoim sprzedawcą.

Utrzymanie wartości dzięki ciągłym innowacjom
Poznaj najlepsze nowe funkcje
Ulepszenia Chrome OS

Zarządzanie urządzeniami

Możliwość przeprowadzenia testów
standaryzowanych dzięki funkcji „Tryb kiosku”

Włącz ograniczenia logowania, aby szkolne urządzenia
były używane tylko do zadań edukacyjnych. Po lekcjach
uczniowie i ich najbliżsi mogą korzystać z kont gości
w trybie „Godziny poza pracą”.

Szybki dostęp do Chrome bez logowania się
w bibliotekach i laboratoriach
Proste i elastyczne logowanie dzięki zewnętrznym
dostawcom SSO
Automatyczne ponowne rejestrowanie urządzeń
w organizacji po ich zresetowaniu

Całodobowa pomoc administratorów IT
W zakresie funkcji systemu operacyjnego

Funkcja raportowania stanu urządzenia pozwala
sprawdzić listę ostatnich użytkowników każdego
urządzenia oraz skonfigurować alerty informujące o tym,
że urządzenie jest offline od zbyt wielu dni.
Monitoruj urządzenia i zarządzaj całą ich flotą, dodawaj
niestandardowe adnotacje i korzystaj z narzędzi
zewnętrznych, aby zapewnić dodatkową kontrolę.
Blokuj skradzione lub utracone urządzenia i wyświetlaj
na nich spersonalizowane komunikaty.

W zakresie funkcji zarządzania

Określ harmonogram automatycznych aktualizacji.

Ponad 10 lat innowacji w branży edukacyjnej

500 zasad w konsoli
administracyjnej Google

Rejestracja typu
zero-touch
Pierwszy
tablet
z Chrome OS
Acer
Chromebook
Tab 10

Konwertowalne
Chromebooki
z obsługą rysika

Tryb kiosku
i zarządzanego
gościa

Opcje
administracyjne
w przeglądarce
Chrome

Wprowadzenie
przeglądarki
w Chrome OS

Program
pilotażowy
wprowadzania
Chromebooków
w szkołach

Produkcją
Chromebooków
zajmują się teraz
wszyscy najwięksi
producenci OEM

Integracja
z Active
Directory

Udostępnienie
interfejsów API
dla partnerów
EMM

Nowa konsola
administracyjna

Ponad 200 zasad,
które można
dostosować

Pierwszy
Chromebook
z obsługą
ARCore
8 lat automatycznych aktualizacji
Chromebooków (od wersji 6.5)

Chromebooki są
dostępne
w Australii, Francji,
Holandii, Irlandii,
Kanadzie
i Niemczech

Progresywne
aplikacje
internetowe

Tryb blokady w testach
w Formularzach Google,
tylko na zarządzanych
Chromebookach

Natywna
obsługa
drukarek
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Program licencjonowania aplikacji
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