
Education Plus adalah edisi Google 
Workspace for Education terbaik. Edisi ini 
mencakup semua fitur keamanan yang 
disempurnakan serta alat pengajaran dan 
pembelajaran premium dari Education 
Standard serta Teaching and Learning 
Upgrade, dan banyak lagi.* Terapkan 
Education Plus untuk mengubah 
lingkungan belajar digital institusi Anda.

Kami selalu mengembangkan diri dengan masukan dari 
Anda – menambahkan fitur dan update untuk memenuhi 
kebutuhan dan tujuan pendidikan. 

Melindungi sekolah Anda dengan alat canggih yang memberikan visibilitas, wawasan, 
dan kontrol lebih – sehingga pengajaran dan pembelajaran dapat berlanjut tanpa gangguan.

Memberdayakan pengajar untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka dengan alat-alat yang diupgrade 
dan memungkinkan mereka untuk terhubung serta menciptakan interaksi dengan pelajar dari mana saja.

EDUCATION PLUS

* Pelajari lebih lanjut setiap edisi Google Workspace for Education di 
edu.google.com/workspaceforeducation

http://edu.google.com/educationplus
https://edu.google.com/intl/id_ALL/
https://edu.google.com/intl/id_ALL/
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Alat-alat yang disempurnakan ini memungkinkan transformasi digital dengan kemampuan pengajaran 
dan pembelajaran premium serta fitur keamanan proaktif – ditambah dengan penyimpanan tambahan, 
Cloud Search, rapat yang lebih besar, dukungan yang lebih cepat, dan banyak lagi.

Karena Education Plus dikenakan harga berdasarkan 
pendaftaran (per siswa), institusi Anda dapat memberikan 
manfaat Education Plus kepada seluruh komunitas pendidikan. 
Untuk setiap empat lisensi siswa yang dibeli, Anda akan 
menerima satu lisensi staf. Persyaratan pembelian minimum 
ditentukan oleh ukuran sekolah, jadi Anda tidak akan pernah 
membeli lebih dari yang dibutuhkan.

Atasi masalah lebih cepat dengan 
bantuan dari tim dukungan yang 
beranggotakan para spesialis 
produk.*
* Dukungan tersedia untuk institusi yang 
membeli lebih dari 200 lisensi.

● Rapat yang lebih besar. Terhubung dengan maksimal 250 
peserta di setiap rapat virtual, atau menyelenggarakan live 
streaming untuk maksimal 100.000 audiens dalam domain.

● Memperkaya pengalaman kelas. Menyinkronkan daftar 
nama siswa Classroom dari Sistem Informasi Siswa 
untuk mengelola daftar nama siswa dalam skala 
besar. Memungkinkan konten dan alat untuk 
digunakan dengan lancar langsung di dalam 
Classroom menggunakan add-on Classroom dan 
menginspirasi pengayaan kurikulum dengan template kursus.

● Meningkatkan integritas akademik. Memindai potensi 
plagiarisme dan menggunakan kecocokan sekolah untuk 
memindai kiriman terhadap repositori milik sekolah dari 
tugas siswa sebelumnya dengan laporan keaslian yang tidak 
terbatas.

● Meningkatkan interaksi. Manfaatkan fitur Google Meet 
yang mudah digunakan seperti rekaman pelajaran, pelacakan 
kehadiran, ruang kerja kelompok, tanya jawab, polling, dan 
banyak lagi. 

● Keamanan digital proaktif. 
Mencegah, mendeteksi, dan 
memulihkan insiden keamanan 
dengan cepat dan mudah serta 
melacak kondisi keamanan.

● Mendapatkan lebih banyak 
kontrol atas data Anda. Mengelola 
perangkat seluler serta data Anda, 
berdasarkan wilayah geografis.

● Mengekstrak insight. Mengakses 
Analytics dengan mengekspor log 
Gmail dan log Classroom untuk 
dianalisis di BigQuery atau alat 
Anda sendiri – dan mengekstrak 
dari log audit lanjutan untuk Drive 
atau perangkat.

 

Gunakan kecanggihan Google untuk 
mencari konten di seluruh domain Anda, 
menggunakan Cloud Search milik institusi 
Anda sendiri

Dapatkan penyimpanan yang diperlukan untuk 
mendukung alat yang disempurnakan
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Dengan Education Plus, dapatkan tambahan 20 GB untuk 
setiap lisensi berbayar selain gabungan penyimpanan cloud 
sebesar 100 TB yang digunakan bersama di organisasi Anda.

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

