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Google Classroom
Google Classroom kan underviseren give
opgaver for, rette og uddele karakterer.

Eleverne kan altid samarbejde i dokumenter
eller projekter, og underviseren kan følge med
og give feedback i processen.

Hvad er G Suite?
Google G Suite for Education er en komplet
cloudløsning med alt, skolen har brug for
til arbejde og undervisning i én pakke: Mail,
kalender, drev, projektværktøjer og et godt
online alternativ til Office-pakken.

Nøgleordet for Google er tilgængelighed.
G suite er skabt til at gøre kommunikation og
samarbejde lettere og mere fleksibelt.

Alle brugere har ubegrænset lagerplads.
De intuitive værktøjer giver mulighed for at
håndtere opgaver og danne overblik fra både
computer, smartphone og tablet.

GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION:  
ONLINEVÆRKTØJER TIL SKOLER

Moderne mail og kalender
Gmail er en af de sikreste mailløsninger på 
markedet, og risikoen for spam- og phishing-
mails er minimal. 

Designet er overskueligt og let at navigere i, 
men Gmail samarbejder også upåklageligt med 
både Outlook og Mac Mail.

UNI-Login og sikkerhed
Det er nemt at logge på G Suite med UNI-
Login. To-faktorlogin sikrer desuden, at 
uvedkommende ikke får adgang til dine mails og 
dokumenter. 

Google G Suite er godkendt til at håndtere 
persondata i overensstemmelse med GDPR. 

Samarbejd med Google Drev 
Google Drev er en integreret platform med
privat- og fællesdrev, hvor filer kan oprettes,
uploades og deles.

Vil du vide mere?
Mere end 70 skoler har allerede Google G Suite 
hos SkoleIT. 

Få en snak med Allan Rabjerg om Google G 
Suite for Education til jeres skole. 

Ring på +45 43 58 45 75

5 GODE GRUNDE TIL 
GOOGLE G SUITE HOS SKOLEIT

Brugervenlig og intuitiv
Nemt og hurtigt at lære værktøjerne at kende
Samarbejd om og i dokumenter og projekter

Ret opgaver online
Kommunikation og feedback med elever 
Papirløs opgavetildeling og -retning i Google 
Classroom

Skriv sammen online
Elever kan skrive og arbejde live i samme 
dokumenter, regneark, præsentationer mv. 
Oplagt til gruppearbejde

Google Cloudprint*
Netværksprint fra tablets, smartphones, pc og 
Mac fra Google G Suite

Hjælpen er nær 
Venlig og fri support hverdage fra kl. 8 til 15
Vagttelefon døgnet rundt hele året
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Medstifter af SkoleIT Allan Rabjerg   *Forudsætter SkoleIT Netværk


