
Education Plus, en üst seviyedeki Eğitim için 
Google Workspace sürümüdür. Education 
Standard ve Teaching and Learning 
Upgrade'deki tüm iyileştirilmiş güvenlik 
özelliklerini, premium öğretim ve öğrenim 
araçlarını ve daha fazlasını içerir.* 
Kurumunuzun dijital öğrenim ortamını 
dönüştürmek için Education Plus'a geçin.

Sizden gelen geri bildirimler doğrultusunda ürünlerimizi 
sürekli geliştiriyor, eğitim sektörünün ihtiyaç ve 
amaçlarına uygun özellikler ve güncellemeler ekliyoruz. 

Öğretim ve öğrenim süreçlerinin kesintisiz sürmesi için okulunuzu daha fazla görünürlük, analiz ve 
denetim olanağı sunan gelişmiş araçlarla koruyun.

Eğitimcilere, istedikleri yerden bağlantı kurma ve öğrencileriyle etkileşime geçme olanağı sağlayan üst 
sürüm araçlarla güç verin.
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* edu.google.com/workspaceforeducation sayfasını ziyaret ederek Eğitim için 
Google Workspace sürümleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

http://edu.google.com/educationplus
https://edu.google.com/intl/tr_ALL/
https://edu.google.com/intl/tr_ALL/
https://edu.google.com/intl/tr_ALL/
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Bu gelişmiş araçlar, premium öğretim ve öğrenim işlevleri ve proaktif güvenlik özelliklerleriyle dijital 
dönüşümü mümkün kılar. Ayrıca ek depolama alanı, Cloud Search, daha büyük toplantılar, daha hızlı 
destek ve diğer avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Education Plus, kayıt başına (öğrenci başına) fiyatlanan bir 
ürün olduğundan kurumunuz, Education Plus'ın avantajlarını 
tüm eğitim topluluğuna sunabilir. Satın alınan her dört 
öğrenci lisansı için bir personel lisansına sahip olursunuz. 
Minimum satın alma gereksinimi, okulun büyüklüğüne göre 
belirlendiğinden hiçbir zaman ihtiyacınızdan fazla lisans satın 
almanız gerekmez.

Ürün uzmanlarından oluşan bir 
destek ekibinin yardımıyla 
sorunları daha hızlı çözün.*
* Destek hizmeti, 200'ün üzerinde lisans 
satın alan kurumlara sağlanmaktadır.

● Daha büyük toplantılar. Her sanal toplantıda 250'ye kadar 
katılımcıyla bağlantı kurabilir veya alan dahilinde 
100.000'e kadar izleyiciye canlı yayın yapabilirsiniz.

● Sınıf deneyimlerini zenginleştirin. Sınıf öğrenci 
listelerini toplu olarak yönetmek için Classroom 
öğrenci listelerini Öğrenci Yönetim Sisteminizle 
senkronize edin. Classroom eklentileri sayesinde içerik 
ve araçları doğrudan Classroom'dan kullanma olanağı 
sağlayın ve ders şablonlarını kullanarak müfredatın 
zenginleşmesi için zemin hazırlayın.

● Akademik dürüstlüğü teşvik edin. Olası intihallere karşı 
tarama yapın. Sınırsız sayıda özgünlük raporu alabilme 
avantajıyla, teslim aldığınız ödevleri okulunuzun eski ödev 
deposuyla karşılaştırın.

● Derslere olan ilgiyi artırın. Kaydedilen dersler, katılım izleme, 
grup oturumu odaları, soru-cevap, anket ve Google Meet'in 
sunduğu daha pek çok pratik özellikten yararlanın. 

● Proaktif dijital güvenlik. 
Güvenlik olaylarını hızlı ve kolay 
şekilde önleyin, tespit edin ve 
çözüme kavuşturun. Güvenlik 
durumunu izleyin.

● Verileriniz üzerinde daha fazla 
denetime sahip olun. 
Mobil cihazlarınızı ve verilerinizi 
coğrafi bölgelere göre yönetin.

● Analizlere ulaşın. Gmail ve 
Classroom günlüklerinizi dışa 
aktararak BigQuery veya kendi 
araçlarınızda analiz yapın. 
Drive'ın veya cihazların gelişmiş 
denetleme günlüklerinden analiz 
verileri elde edin.

 

Kurumunuzun Cloud Search hizmetini 
kullanarak kendi alanınızda, Google'ın 
gücüyle içerik araması yapın

İyileştirilmiş araçları desteklemek için ihtiyaç 
duyduğunuz depolama alanına sahip olun
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Education Plus ile, kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından 
paylaşılan 100 TB'lık havuz bulut depolama alanına ek olarak 
her ücretli lisans için ilave 20 GB depolama alanı alın.

http://edu.google.com/educationplus
https://edu.google.com/intl/tr_ALL/

