
Enbart teknik förbättrar 
inte utbildningen, men det 
kan vara en kraftfull del av 
lösningen.”

Hjälp institutionen att samarbeta, 
effektivisera undervisningen och skydda 
undervisningsmiljön på din institution.

Läs mer om de olika utgåvorna av Google 
Workspace for Education på

Använd flexibla, säkra 
verktyg kostnadsfritt* med 

eller lägg till de utökade 
funktioner du behöver 
med 

Hjälp skolor att jobba 
effektivare med 
kostnadsfria* verktyg 
för realtidssamarbete 
och kommunikation 
på en säker plattform.

Skydda skolan och 
föräldrarna med 
avancerade 
säkerhets- och 
analysverktyg som 
ger dig kontroll, insyn 
och insikter.

Förbättra 
undervisningens 
resultat med 
avancerad 
videokommunikation, 
utökade hjälpmedel 
och verktyg som 
säkerställer 
akademisk integritet.

Ta skolan till nästa nivå 
med denna 
omfattande lösning 
med avancerade 
säkerhets- och 
analysfunktioner, 
utökade 
undervisningsverktyg 
med mera.

* Kostnadsfritt för berättigade institutioner.

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions
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Jämför alla funktioner och hitta rätt utgåvor för din institution på 

Education Plus är den utgåva av Google 
Workspace for Education med flest 
funktioner. Den innehåller alla förbättrade 
säkerhets- och analysfunktioner och 
förstklassiga undervisningsverktyg från 
Education Standard och Teaching and 
Learning Upgrade – och mycket annat.

Teaching and Learning Upgrade innehåller 
avancerad videokommunikation, utökade 
undervisningshjälpmedel och verktyg för 
att säkerställa den akademiska 
integriteten. Den här utgåvan utökar 
funktionerna i Education Fundamentals 
eller Education Standard.

* Kommer snart.

Education Fundamentals är en kostnadsfri 
verktygssvit för berättigade institutioner som 
ger gemensamma inlärningsmöjligheter via 
en säker plattform.

Education Standard är en säkrare 
undervisningsmiljö med avancerade 
säkerhets- och analysverktyg. Den här 
utgåvan utökar funktionerna i Education 
Fundamentals.

Teaching and Learning Upgrade innehåller 
avancerad videokommunikation, utökade 
undervisningshjälpmedel och verktyg för att 
säkerställa den akademiska integriteten. Den 
här utgåvan utökar funktionerna i Education 
Fundamentals eller Education Standard.

Education Plus är den utgåva av Google 
Workspace for Education med flest 
funktioner. Den innehåller alla förbättrade 
säkerhets- och analysfunktioner och 
förstklassiga undervisningsverktyg från 
Education Standard och Teaching and 
Learning Upgrade – och mycket annat.

● Samarbeta i realtid med Dokument, 
Kalkylark, Presentationer, Sites 
och Jamboard

● Hjälp pedagoger att spara tid genom 
att hantera klasser med Classroom 
och Uppgifter

● Kommunicera virtuellt var ni än befinner 
er med Google Meet, Chat och Gmail

● Aktivera tillämpning av en 
säkerhetsnyckel och tvåstegsverifiering 
och få ett extra skyddslager

● Förebyggande av dataförlust för 
Gmail och Drive

● Följer FERPA, COPPA och GDPR

● Förhindra, upptäck och åtgärda hot med 
hjälp av säkerhetscentret, bland annat 
översikterna, sidan Säkerhetsstatus och 
utredningsverktyget

● Hantera enheter och appar centralt när 
du gör granskningar och tillämpar regler

● Få bättre underlag med loggexport från 
Gmail och Classroom för analys 
i BigQuery

● Följ användningen på domänen med 
granskningsloggar för Drive, enheter, 
LDAP med mera

● Låt upp till 250 deltagare ansluta eller 
livestreama inför upp till 10 000 tittare 
inom samma domän med Google Meet

● Öka engagemanget i undervisningen i 
Google Meet med interaktiva 
frågestunder, omröstningar, 
närvarospårning, smågrupper 
och inspelningar

● Integrera dina favoritverktyg från 
tredje part med Classroom-tillägg* 

● Få obegränsade plagiatrapporter och 
sök efter träffar från andra elevarbeten 
i en privat katalog med tidigare 
inlämningar

● Livestreama inför upp till 100 000 
tittare inom samma domän med 
Google Meet

● Gör informationen mer tillgänglig 
och lättare att hitta med din egen 
Cloud Search

● Skapa och hantera klasser i stor skala 
genom att synkronisera klasslistor 
i Classroom från systemet 
för elevinformation*

● Få snabbare svarstider från ett 
supportteam med produktspecialister

100 TB gemensamt lagringsutrymme som 
delas inom organisationen

Samma lagring som i Education 
Fundamentals

Samma lagring som i Education 
Fundamentals, plus 100 GB extra delat 
utrymme för varje licens

Samma lagring som i Education 
Fundamentals, plus 20 GB extra delat 
utrymme för varje licens

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
http://edu.google.com/editions

