
Administrator IT yang bekerja di bidang pendidikan 
menghadapi tantangan yang sama dengan industri 
lain: mendukung kebutuhan pengguna akhir 
mereka, sembari harus mengatur keamanan, 
skalabilitas, dan biaya. 

Chrome Education Upgrade membuka 
kemampuan Chrome OS sehingga Anda dapat 
memberikannya kepada pengajar dan para siswa. 
Menciptakan kebebasan bagi pengajar untuk 
memberikan pengalaman belajar yang luar biasa 
bagi siswanya, sekaligus memastikan keamanan 
dan pengelolaan di setiap tingkat. 

Buka kemampuan Chrome OS dengan Chrome 
Education Upgrade
Apa yang dimaksud dengan Chrome Education Upgrade?

Chrome Education Upgrade mendukung IT demi menciptakan lingkungan pendidikan bagi 
pengajar dan pelajar untuk berkembang, dengan kemampuan pengelolaan, keamanan, dan 
dukungan yang ditingkatkan. 

Kami menghemat lebih dari 70% waktu 
untuk mengelola perangkat. Jika kami 
ingin menambah perangkat, kami harus 
melipatgandakan staf. Namun kami 
memiliki semua perangkat ini sekarang 
dan tidak ada pengguna yang 
meributkan pengelolaan”.

IDC White Paper, 
The Economic Value of Chromebooks 
for Educational Institutions

Upgrade Chrome OS

Mentransformasi perangkat 
untuk pengujian standar, 

mengaktifkan login SSO, dan 
menyiapkan pendaftaran 

ulang otomatis. 

Pengelolaan Perangkat

Pilih dari ratusan kebijakan 
untuk menggunakan, 

mengelola, mengunci, dan 
mengamankan perangkat, 

semuanya dari konsol Google 
Admin berbasis cloud. 

Dukungan Admin IT 24x7

Dapatkan juga layanan bantuan 
pemecahan masalah Chrome 

OS Hubungi Google kapan saja 
jika ada masalah tanpa biaya 

tambahan.

Jika Anda ingin tahu info selengkapnya 

tentang Chrome Education Upgrade, 

buka edu.google.com/chromebooks.

Harga dapat bervariasi menurut wilayah dan reseller. Hubungi reseller untuk mengetahui harga khusus yang berlaku di 

wilayah Anda.

Ikuti penilaian berdurasi 5 menit 

ini untuk mempelajari cara 

meningkatkan akses ke teknologi 

pembelajaran.

https://tcoresearch.com/chromebooks/


Inovasi tanpa henti mendorong nilai yang 
berkelanjutan
Temukan fitur baru teratas kami
Upgrade Chrome OS

Aktifkan pengujian standar dengan "Mode Kios"

Berikan akses cepat ke Chrome tanpa login untuk 
penggunaan di perpustakaan dan lab

Login dengan mudah dan fleksibel menggunakan 
penyedia SSO pihak ketiga

Daftarkan ulang perangkat secara otomatis ke 
organisasi Anda setelah perangkat di-reset

10+ tahun inovasi dalam Pendidikan

Pengelolaan Perangkat

Aktifkan pembatasan login sehingga perangkat sekolah 
hanya bisa digunakan untuk tugas sekolah. Gunakan Waktu 
Nonaktif untuk memungkinkan siswa dan keluarga 
menggunakan akun tamu setelah jam belajar-mengajar

Pelaporan perangkat memungkinkan Anda melihat 
pengguna terbaru untuk setiap perangkat dan menyetel 
pemberitahuan jika perangkat dalam status offline selama 
berhari-hari 

Lacak dan kontrol inventaris Anda, setel anotasi kustom, 
dan integrasikan dengan alat pihak ketiga untuk 
memberikan kontrol tambahan

Kunci perangkat saat hilang atau dicuri dan tampilkan pesan 
yang dipersonalisasi di perangkat

Kontrol jadwal update otomatis

Dukungan Admin IT 24x7

Dukungan 24x7 untuk fitur OS

Dukungan 24x7 untuk fitur pengelolaan
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Mode Kios dan 
mode tamu 
terkelola

Uji coba 
Chromebook 
pertamadi sekolah

Chromebook 
sekarang 
diproduksi oleh 
semua OEM 
besar

Progressive 
Web App

Update otomatis selama 8 tahun 
untuk Chromebook (mulai dari versi 
6.5)

Pengujian standar, pembatasan login, 
pelaporan perangkat

Chromebook 
konvertibel 

dengan 
dukungan stilus

Membuka 
API untuk 

EMM

Integrasi 
Active 

Directory Chromebook 
pertama yang 

didukung 
ARCore

Mode terkunci dalam Kuis di 
Google Formulir, hanya di 

Chromebook terkelola

200+ kebijakan 
yang dapat 
disesuaikan

Konsol 
Admin 
baru

Dukungan 
printer 
bawaan

Chromebook 
App Hub 
diluncurkan

Program pemberian lisensi aplikasi

Tablet Chromebook ke-3

Browser 
Chrome 
diluncurkan

Kontrol admin 
untuk Browser 
Chrome

Chromebook 
tersedia di 
Australia, Kanada, 
Prancis, Jerman, 
Irlandia, dan 
Belanda

Tablet Chrome 
OS pertama 

Acer 
Chromebook 

Tab 10

Dukungan Aplikasi Android

2021

500 kebijakan di Konsol 
Google Admin

Pendaftaran Zero-Touch

Perekam layar bawaan di 
Chrome OS


