EDUCATION STANDARD

Skapad utifrån funktionerna i Education
Fundamentals* med Education Standard
i syfte att tillhandahålla avancerade
säkerhets- och analysverktyg så att du
kan proaktivt skydda din data och
integritet samt skolan mot ständigt
skiftande säkerhetsrisker.

Var proaktiv när det gäller
säkerhet och hindra,
hitta och åtgärda hot.

Skydda hela skolan mot
digitala hot med hjälp
av inbyggda
säkerhetskontroller.

Få bättre insikter och
optimera dina system
genom att analysera data
från hela domänen.

Sedan 2005 har 25,5 miljoner elevregister läckts
via 1 327 dataintrång, och takten har ökat markant
de senaste åren.*
* Källa: Comparitech, juli 2020

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

EDUCATION STANDARD

Förbättra din säkerhetsplan proaktivt med Education Standard.
Med hjälp av avancerade säkerhetskontroller och analyser kan
du skydda data, integritet och skolan mot digitala hot.

Förhindra nya problem redan från början via
● Upptäck incidenter genom att följa rekommendationerna på
● Åtgärda spam, nätfiske och andra möjliga säkerhetsintrång genom att identifiera källan och vidta
åtgärder med
● Ange regler för automatisk genomsökning av e-postbilagor och identifiera möjliga hot i
●

Skydda skolans mobildata genom att hantera enheter och appar, utföra granskningar och tillämpa regler
med hjälp av
● Definiera
så du kan begränsa eller distribuera data där det behövs
● Förhindra intrång genom att proaktivt ange regler för fildelning i de
●

Flytta användar- och loggdata från Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box eller en annan
Google Workspace-domän med
● Använd
för att automatisera gruppmedlemskap utifrån användarattribut
●

Få fler insikter genom att exportera data för analys i BigQuery eller andra verktyg med hjälp
av exporteringsfunktionerna för
● Håll koll på användningen på din domän genom att analysera
●

Lägg till Teaching and Learning
Upgrade och ge lärarna tillgång
till förbättrade funktioner för
videokommunikation,
bättre upplevelser i klassen och
verktyg för att lära ut kritiskt
tänkande och akademisk integritet.
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Du kan även uppgradera till en
övergripande lösning med
Education Plus, vilken innehåller
både förbättrade verktyg för
undervisning och inlärning och
proaktiv säkerhet och statistik.

