EDUCATION STANDARD

Education Fundamentals* sürümünün
sunduğu özellikleri daha da genişleten
Education Standard, verilerinizi ve
gizliliğinizi proaktif olarak korumanıza ve
okul topluluğunuzu sürekli değişen
güvenlik risklerine karşı güvence altına
almanıza yardımcı olan, gelişmiş güvenlik
ve analiz araçları sağlar.

Tehditlerin önlenmesinden
tespit ve çözümüne kadar,
güvenlik döngüsünün
tamamında proaktif
olarak yer alın.

Yerleşik güvenlik
denetimleriyle, tüm okul
topluluğunuzu dijital
tehditlere karşı daha
iyi koruyun.

Alanınızın her noktasından
gelen verileri analiz ederek
sistemlerinizi optimize
etmenize yardımcı olacak
daha fazla bulguya ulaşın.

2005'ten bu yana yaşanan 1.327 veri sızıntısı
olayında 24,5 milyon okul kaydının güvenliği ihlal
edildi. Ayrıca bu tür sızıntıların sayısı geçtiğimiz
birkaç yıl içinde önemli ölçüde aketı.*
* Kaynak: Comparitech, Temmuz 2020

* edu.google.com/workspaceforeducation sayfasını ziyaret ederek Google
Workspace for Education sürümleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Education Standard ile güvenlik planınızı daha proaktif hale getirin.
Verileri korumak, gizliliği sürdürmek ve okul topluluğunuzu dijital
tehditlere karşı güvence altına almak için gelişmiş güvenlik denetimleri
ve analizlerden yararlanın.

sorunları okeaya çıktıkları anda önleyin
önerileri uygulayarak olayları tespit edin
● Spam, kimlik avı ve diğer potansiyel ihlalleri engellemek için
sorunun kaynağını tespit
edin ve harekete geçin
●
kullanarak e-posta eklerinin otomatik olarak taranması ve potansiyel tehditlerin
tespit edilmesine yönelik kurallar oluşturun
●
●

●
●
●
●
●

Okulunuzun mobil verilerini güvende tutmak için
ile cihazları ve uygulamaları yönetin,
denetlemeler gerçekleştirin ve kuralları zorunlu kılın
Gerekli durumlarda verileri sınırlamak veya dağıtmak için
tanımlayın
İhlalleri önlemek için
ile proaktif olarak dosya paylaşımı kuralları oluşturun
süreciyle Microsoım Exchange, Microsoım SharePoint, Box veya başka bir
Google Workspace alanındaki kullanıcı ve günlük verilerini taşıyın
Kullanıcı özelliklerine göre grup üyeliklerini otomatik hale getirmek için
kullanın

BigQuery veya diğer araçlarda analiz edebileceğiniz verileri dışa aktarmak için
özelliklerini kullanarak daha fazla bulguya ulaşın
●
analiz ederek alanınız genelinde kullanımı izleyin
●

Eğitimcileri gelişmiş görüntülü
iletişim işlevleri, sınıf
deneyimlerini zenginleştirecek
özellikler ve eleştirel düşünme
ile akademik dürüstlüğü teşvik
eden araçlarla güçlendirmek
için sürümünüze Teaching and
Learning Upgrade'i ekleyin.
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Gelişmiş öğretim ve öğrenim
araçları, proaktif güvenlik,
analizler ve çok daha fazlasını
sunan kapsamlı çözümümüz
Education Plus'a geçmeyi de
tercih edebilirsiniz.

