Teknoloji, eğitimi tek
başına geliştiremez ancak
çözümün güçlü bir parçası
olabilir.”

Kurumunuzda kolayca ortak çalışma
yapılmasına, bilgi aktarımının basitleştirilmesine
ve öğretim ortamının güvende tutulmasına
yardımcı olun.

ile ücretsiz* olarak esnek
ve güvenli araçlardan
yararlanın veya ihtiyaç
duyduğunuz gelişmiş
özellikleri

ile ekleyin.

Güvenli bir platformda
gerçek zamanlı ortak
çalışma ve iletişim için
kullanılabilecek
ücretsiz* araçlarla okul
topluluklarının
etkilerini artırmasına
yardımcı olun.

Denetim, görünürlük
ve analiz olanakları
sağlayan gelişmiş
güvenlik ve analitik
araçlarıyla okul
topluluğunuzu koruyun.

Gelişmiş video
iletişimi,
zenginleştirilmiş sınıf
deneyimleri ve
akademik dürüstlüğü
teşvik eden araçlarla
eğitimin etkisini
güçlendirin.

Gelişmiş güvenlik
ve analiz olanakları,
iyileştirilmiş öğretim
ve öğrenim araçları
ve çok daha fazlasını
sunan kapsamlı bir
çözümle okulunuzu
dönüştürün.

* Uygun niteliklere sahip kurumlar için ücretsizdir.

sayfasını ziyaret
ederek Google Workspace for Education
sürümleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Uygun niteliklere sahip kurumların
yararlanabileceği ücretsiz bir araçlar paketi
olan Education Fundamentals, güvenli bir
platform üzerinden ortak çalışmaya dayalı
eğitim fırsatlarına olanak tanır.

Education Standard, proaktif güvenlik
ve analiz araçlarıyla daha güvenli bir öğrenim
ortamı sunar. Bu sürüm, Education
Fundamentals'ın sunduğu olanakları daha
da genişletir.

Teaching and Learning Upgrade; iyileştirilmiş
Teaching and Learning Upgrade;
görüntülü iletişim, zenginleştirilmiş sınıf
iyileştirilmiş görüntülü iletişim,
deneyimleri ve akademik dürüstlüğü teşvik
zenginleştirilmiş sınıf deneyimleri ve
eden araçlarla eğitimin etkisini artıracak
akademik dürüstlüğü teşvik eden araçlarla
fırsatlar sunar. Bu sürüm, Education
eğitimin etkisini artıracak fırsatlar sunar.
Fundamentals veya Education Standard'ın
Bu sürüm, Education Fundamentals veya
sunduğu olanakları daha da genişletir.
Education Standard'ın sunduğu olanakları
daha da genişletir.

Education Plus, en güçlü Google
Education Plus, en güçlü Google
Workspace for Education sürümüdür.
Workspace for Education sürümüdür. Bu
Bu sürüm, Education Standard ve Teaching
sürüm, Education Standard ve Teaching
and Learning Upgrade'deki tüm iyileştirilmiş
and Learning Upgrade'deki tüm
güvenlik ve analiz özelliklerini, premium
iyileştirilmiş güvenlik ve analiz özelliklerini,
öğretim ve öğrenim araçlarını ve daha
premium öğretim ve öğrenim araçlarını ve
fazlasını içerir.
daha fazlasını içerir.

● Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Sites
ve Jamboard ile gerçek zamanlı ortak
çalışmalar yapın
● Classroom ve Ödevler sayesinde
eğitimcilerin sınıf yönetimi süreçlerinde
zaman kazanmasına yardımcı olun
● Google Meet, Chat ve Gmail ile hemen
her yerden iletişim kurun
● Ek bir kimlik doğrulama katmanı için
güvenlik anahtarı uygulamasını ve 2
adımlı doğrulamayı etkinleştirin
● Gmail ve Drive için veri kaybını önleme
özelliğiyle bir adım önde olun
● FERPA, COPPA ve GDPR ile uyumlu çalışın

● Kontrol panelleri, durum sayfası
ve inceleme aracına sahip Güvenlik
Merkezi ile tehditleri önleyin, tespit
edin ve çözüme kavuşturun
● Denetleme gerçekleştirmek ve kuralları
zorunlu kılmak için cihazları
ve uygulamaları merkezi olarak yönetin
● Gmail ve Classroom günlüklerini dışa
aktarıp BigQuery'de analiz ederek daha
fazla bilgiye ulaşın
● Drive, cihazlar, LDAP ve daha pek çok
alanı kapsayan denetleme günlükleriyle
alanınızdaki kullanımı izleyin

● Google Meet kullanarak 250'ye kadar
katılımcıyla bağlantı kurun veya alan
dahilinde 10.000'e kadar izleyiciye canlı
yayın yapın
● Google Meet'teki etkileşimli soru-cevap,
anket, katılım izleme, grup oturumu
odaları ve kayıt gibi özelliklerden
yararlanarak derslere olan ilgiyi artırın
● Classroom eklentilerini kullanarak en
sevdiğiniz üçüncü taraf araçları
entegre edin*
● Sınırsız özgünlük raporu alabilme avantajı
sayesinde daha önce teslim edilmiş
ödevlerle eşleşme olup olmadığını
kontrol edin

● Google Meet kullanarak alan dahilinde
100.000'e kadar izleyiciye canlı
yayın yapın
● Kendi Cloud Search uygulamanızla
bilgileri daha erişilebilir ve kolay
bulunabilir hale getirin
● Classroom öğrenci listelerinizi Öğrenci
Yönetim Sisteminizle senkronize edip
sınıflarınızı toplu olarak oluşturun
ve yönetin*
● Ürün uzmanlarından oluşan bir destek
ekibinden daha kısa sürede yanıt alın

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından
paylaşılan 100 TB'lık havuz bulut depolama
alanı

Education Fundamentals'ta sunulanla aynı
boyutta depolama alanı

Education Fundamentals'la sunulan
depolama alanıyla aynı miktarda alanın yanı
sıra her lisans için ortak havuza 100 GB daha
ilave

Education Fundamentals'la sunulan
depolama alanıyla aynı miktarda alanın yanı
sıra her lisans için ortak havuza 20 GB daha
ilave

Tüm özellikleri karşılaştırmak ve kurumunuza uygun sürümleri bulmak için
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sayfasını ziyaret edin.

* Çok yakında.

