
* Läs mer om de olika utgåvorna av Google Workspace for Education på 
edu.google.com/workspaceforeducation

Education Plus är den ultimata utgåvan av 
Google Workspace for Education. 
Den innehåller alla förbättrade 
säkerhetsfunktioner och förstklassiga 
verktyg för undervisning och inlärning från 
Education Standard och Teaching and 
Learning Upgrade, samt mycket annat.* 
Implementera Education Plus och omvandla 
institutionens digitala undervisningsmiljö.

Vi blir ständigt bättre tack vare er feedback och lägger till 
funktioner och uppdateringar för att uppfylla 
undervisningens behov och mål. 

Skydda skolan med avancerade verktyg som ger mer synlighet, fler insikter och större kontroll så att 
undervisningen och inlärningen kan fortsätta utan avbrott.

Ge lärare möjlighet att utföra sitt arbete på bästa sätt med uppgraderade verktyg som kan användas 
till att få kontakt och interagera med elever var de än är.
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Dessa förbättrade verktyg möjliggör digital omvandling med förstklassiga funktioner för 
undervisning och inlärning. Du får dessutom tillgång till ytterligare lagringsutrymme, Cloud Search, 
möten med fler deltagare, snabbare support och mycket annat.

Eftersom Education Plus är prissatt per registrering 
(per elev) kan institutionen ge hela skolan tillgång till 
förmånerna i Education Plus. För var fjärde elevlicens får ni 
en personallicens. Lägsta köpkrav fastställs utifrån skolans 
storlek, så ni behöver aldrig köpa fler än vad som behövs.

Lös problem snabbare med hjälp 
av ett supportteam med 
produktspecialister.*

* Support är tillgängligt för institutioner 

som köper fler än 200 licenser.

● Större möten. Låt upp till 250 deltagare ansluta till varje 
virtuellt möte eller livestreama inför upp till 100 000 tittare 
inom samma domän.

● Berika lektionerna. Synkronisera klasslistor i Classroom 
från systemet för elevinformation för att hantera 
klasslistor i stor skala. Tillåt att innehåll och verktyg 
används sömlöst inom Classroom med hjälp av 
tillägg för Classroom och inspirera till utökade 
läroplaner med kursmallar.

● Främja akademisk integritet. Med obegränsade 
plagiatrapporter går det att söka efter potentiella plagiat och 
använda matchningar inom skolan för att söka igenom 
inlämningar mot skolans egen lagringsplats med arbeten från 
tidigare elever.

● Öka engagemanget. Dra nytta av lättanvända Google 
Meet-funktioner som inspelade lektioner, närvarospårning, 
smågrupper, frågor och svar, omröstningar och mycket annat. 

● Proaktiv digital säkerhet. 
Förebygg, upptäck och åtgärda 
säkerhetshändelser snabbt och 
enkelt och håll koll 
på säkerhetsstatusen.

● Få större kontroll över data. 
Hantera mobila enheter och data 
utifrån geografiskt område.

● Extrahera insikter. Få tillgång till 
analyser genom att exportera 
Gmail- och Classroom-loggar för 
analys i BigQuery eller egna verktyg 
och extrahera data från avancerade 
granskningsloggar för 
Drive eller enheter.

 

Dra nytta av kraften i Google för att söka 
efter innehåll i hela domänen med hjälp av 
institutionens egen Cloud Search

Få det lagringsutrymme som behövs för stöd för 
förbättrade verktyg
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Med Education Plus får du ytterligare 20 GB för varje 
betallicens utöver de 100 TB gemensamt lagringsutrymme 
som delas av alla i organisationen.
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