
IT-administratörer som jobbar inom 
utbildningssektorn ställs inför samma 
utmaningar som i andra branscher: att uppfylla 
slutanvändarnas behov och samtidigt hantera 
säkerhet, skalbarhet och kostnad. 

Chrome Education Upgrade låser upp alla 
funktioner i Chrome OS så att du kan leverera 
på alla punkter. Pedagoger får friheten att 
erbjuda sina elever exceptionella verktyg 
för inlärning, samtidigt som säkerheten och 
hanteringen garanteras på varje nivå. 

Lås upp alla funktioner i Chrome OS 
med Chrome Education Upgrade
Vad är Chrome Education Upgrade?
Med Chrome Education Upgrade kan IT-administratörer skapa bra utbildningsmiljöer 
för pedagoger och elever med bättre hantering, säkerhet och supportfunktioner. 

Jag skulle säga att vi sparar 70 % 
av tiden vi annars skulle lägga på att 
hantera enheterna. Om vi hade gjort 
detta med en annat enhet skulle vi ha 
behövt dubbla vår personal. Nu har 
vi alla dessa enheter, utan att behöva 
tänka på att hantera dem.”

IDC White Paper, 
The Economic Value of Chromebooks 
for Educational Institutions

Uppgraderingar 
för Chrome OS

Omvandla enheter för 
standardiserad testning, 

aktivera SSO-inloggning och 
konfigurera automatisk 

återregistrering. 

Enhetshantering

Välj bland hundratals 
principer för att distribuera, 

hantera, låsa och säkra 
enheter – allt från 

Googles molnbaserade 
administratörskonsol. 

IT-support dygnet runt

Allt detta och förmånen 
att få hjälp med att felsöka 
Chrome OS. Ring Google 
när ett problem uppstår 
helt utan extra kostnad.

Om du vill läsa mer om Chrome 
Education Upgrade besöker du 
edu.google.com/chromebooks.

Listpriset för Chrome Education Upgrade uppdateras från 30 USD till 38 USD från och med den 9 mars 2021 
(framskjutet från den 9 mars 2020 som tidigare meddelats). Priserna beror på område och återförsäljare. 
Kontakta återförsäljaren för information om prissättning i ditt område.

Ta det här testet på fem minuter 
och se hur du kan öka 
åtkomsten till inlärningsteknik.

https://edu.google.com/intl/sv/products/chromebooks/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://tcoresearch.com/chromebooks/


Ständiga innovationer som ger mervärde
Upptäck våra bästa nya funktioner

Uppgraderingar för Chrome OS

Möjliggör standardiserade tester med kioskläge.

Ge snabbåtkomst till Chrome utan att logga in för 
användning på bibliotek och i labb.

Enkel och flexibel inloggning med hjälp av 
SSO-leverantörer från tredje part.

Återregistrera enheter i organisationen automatiskt 
när de har återställts.

Över 10 år av innovationer inom utbildningssektorn

Enhetshantering

Aktivera begränsningar för inloggning så att 
skolenheter endast används för skolarbete. Gör det 
möjligt för elever och familjer att logga in med 
gästkonton på sin lediga tid.

Med enhetsrapportering kan du se de senaste 
användarna för varje enhet och ställa in aviseringar 
för när enheter är offline alltför många dagar i rad. 

Håll koll på och styr maskinparken, ställ in anpassade 
annoteringar och integrera med tredjepartsverktyg 
för ytterligare kontroller.

Lås enheter när de är borttappade eller stulna och 
visa ett anpassat meddelande på enheten.

Styr schemat för automatiska uppdateringar.

IT-support dygnet runt

Support dygnet runt för OS-funktioner

Support dygnet runt för hanteringsfunktioner
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Låst läge för quiz 
i Google Formulär, 

endast på hanterade 
Chromebook-enheter

Över 200 
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Helt ny 
administratör-
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Chromebook 
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Tab 10

Stöd för Android-appar

2021

500 principer på Googles 
administratörskonsol

Zero touch-registrering

Integrerad skärminspelare 
i Chrome OS

2012
● Kioskläge och hanterat gästläge 

lanseras
● Den första Chromebox-enheten på 

marknaden

2013
● Chromebook-enheter är tillgängliga i 

Australien, Frankrike, Irland, Kanada, 
Nederländerna och Tyskland

2014
● Den mest populära enheten i USA 
● Chromebook-enheter utformas nu av 

alla större originaltillverkare

2015
● Den mest populära enheten i Sverige 

och Nya Zeeland
● 20 miljoner elever och pedagoger 

använder Chromebook-enheter
● Konvertibla Chromebook-enheter med 

e-penna lanseras
● Cast for EDU lanseras

2016

2017
● Den mest populära enheten i Kanada

2018
● Den mest populära enheten i 

Nederländerna och Nya Zeeland med 
ett landstäckande licensavtal

● 25 miljoner elever och pedagoger 
använder Chromebook-enheter

● Den första surfplattan med Chrome OS: 
Acer Chromebook Tab 10

● Stöd för Linux på Chromebook-enheter
● Den första Chromebook-enheten med 

stöd för ARCore 
● Låst läge för quiz i Google Formulär, 

endast på hanterade 
Chromebook-enheter

2019
● 30 miljoner elever och pedagoger 

använder Chromebook-enheter
● Chromebook App Hub lanseras

2020
● 40 miljoner elever och pedagoger 

använder Chromebook-enheter
● Åtta år av automatiska uppdateringar 

för Chromebook-enheter
● Program för licensiering av appar
● Den tredje Chromebook-surfplattan


