PERSONVERN OG SIKKERHET

Tryggere læring med
Google for Education
For Google for Education er det grunnleggende å kunne tilby
brukerfellesskapet på skolen et trygt digitalt læringsmiljø, slik at dere
kan undervise og lære i visshet om at dataene er private og sikre.

Sikkerhet for tryggere
digitale læringsmiljø

Beskytt personvernet til
skolens brukerfellesskap

Oversikt over data og
sikkerhetstrusler

Beskytt skolefellesskapet mot det
økende mangfoldet av digitale trusler
med noen av verdens mest avanserte
digitale sikkerhetsfunksjoner.

Prioriter personvernet til
brukerfellesskapet på skolen med
verktøy som oppfyller de høyeste
standardene for digitalt ansvar.

Ha kontroll på sikkerhetstrusler med
en sentral konsoll som gir full
oversikt over alle dataene og
innstillingene dine.

Nettrsikkerhet er viktigere
enn noensinne

Google slutter aldri å ivareta den digitale sikkerheten din:
●

En rapport fra FBI og andre føderale
byråer viste at grunnskoler og
videregående skoler var hovedmålet for
nettangrep i skoleåret 2020–2021.
Flertallet av alle angrep med
løsepengevirus var rettet mot disse
institusjonene.

●
●

●

Hver dag blir 100 millioner forsøk på nettﬁsking blokkert
av Gmail.
Hver uke blir 30 000 utrygge nettsteder identiﬁsert av Google.
Hver måned får 74 millioner brukere hjelp av Googles
Passordlagring.
Hvert år styrker 700 millioner brukere sikkerheten med
Sikkerhetssjekk.

Hver dag er tryggere med Google

Overholdelse av strenge personvernog sikkerhetsstandarder innen utdanning
Google for Education hjelper deg med å overholde
strenge personvernstandarder innen utdanning, blant
annet FERPA, COPPA, GDPR og Student Privacy Pledge.

Finn ut mer om person og sikkerhet
på edu.google.com/privacy

PERSONVERN OG SIKKERHET
Med Google for Education får alle i skolens brukerfellesskap en tryggere måte å samhandle og lære på –
takket være innebygd sikkerhet, streng overholdelse av regler samt kontroll over og eierskap til egne data.

Innebygd og automatisk
beskyttelse hele døgnet
●

●

●

●

●

Ansvarlig databehandling iht.
anerkjente standarder

Innebygde funksjoner som gir
automatisk beskyttelse mot det
stadig økende mangfoldet av
sikkerhetstrusler.
Proaktiv blokkering med
overvåking døgnet rundt, slik at du
har robust sikkerhet i hele det
digitale undervisningsmiljøet.
Skalerbarhet og pålitelighet
utviklet for større organisasjoner
sørger for 99,9 % oppetid, selv ved
ekstreme aktivitetssvingninger.
Sikrere surﬁng og søk med
utvalgt innhold som er egnet for
elever under 18 år som standard.
Nyttige tips og tilpassede
anbefalinger for å forebygge
risiko knyttet til digitale trusler.

●

●

●

●

Støtte for overholdelse av strenge
personvernstandarder, blant annet
FERPA, COPPA og GDPR.
Ingen reklame i Google
Workspace for Education,
og personopplysninger til elever
under 18 år brukes ikke til
annonsemålretting.
Innsyn i
datasikkerhetsprotokollene
og personvernreglene våre.
Ressurser for digitalt ansvar
og opplæring for løpende
sikkerhet på nettet.

Oversikt og kontroll
●

●

●

●

●

Kontroll over og eierskap til dataene
dine, slik at du kan bestemme
hvordan du vil håndtere dem.
Alt på ett og samme sted –
i sikkerhetssenteret kan du endre
sikkerhetsinnstillinger og angi
sanntidsvarsler.
Analyser og statistikk kan tilpasses
behovene dine via sikkerhetssenteret.
Fleksibilitet og kontroll slik at du kan
endre standardinnstillinger for hele
skoler, klasser eller enkeltpersoner.
Med avanserte
sikkerhetsoppgraderinger kan du
legge til ﬂere proaktive
sikkerhetsfunksjoner basert
på institusjonens behov.

Skap et sikkert grunnlag for undervisning
og læring med Google for Education.

Legg til tilleggsfunksjoner basert
på institusjonens behov.

Innebygde, automatiske funksjoner sørger for
omfattende og kontinuerlig overvåking og beskyttelse,
samt reduserer antall forstyrrelser, i et sikkert digitalt
undervisningsmiljø. Alt dette inngår i disse produktene:

Velg mellom en rekke oppgraderinger for å få ﬂere
sikkerhetsfunksjoner i sikkerhetssenteret, slik at du
kan beskytte skolens data og enheter på en proaktiv
måte. Oppgraderinger:

●
●
●

Google Workspace for Education Fundamentals*
Chromebook
Chrome Education-oppgradering

●
●

Google Workspace for Education Standard
Google Workspace for Education Plus

* Gratis for kvaliﬁserte institusjoner.

Mer om personvern og sikkerhet:
edu.google.com/privacy
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