
Education Standard menyertakan kemampuan 
Education Fundamentals* dengan tambahan alat 
analisis dan keamanan tingkat lanjut yang membantu 
melindungi data dan privasi secara proaktif, 
serta melindungi komunitas sekolah dari risiko 
keamanan yang terus berkembang.

24,5 juta catatan sekolah telah bocor karena 1.327 
pelanggaran data sejak 2005 dengan peningkatan 
yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.*
* Sumber: Comparitech, Juli 2020

Bersikap proaktif di seluruh 
siklus keamanan, 
dari mencegah, 
menemukan, hingga 
memperbaiki ancaman.

Jaga agar seluruh 
komunitas sekolah Anda 
lebih terlindungi dari 
ancaman digital dengan 
kontrol keamanan bawaan.

Dapatkan lebih banyak 
insight untuk membantu 
Anda mengoptimalkan 
sistem dengan 
menganalisis data dari 
seluruh domain Anda.
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* Pelajari lebih lanjut setiap edisi Google Workspace for Education di 
edu.google.com/workspaceforeducation

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/us-schools-data-breaches/
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/workspaceforeducation


Atau upgrade ke solusi 
komprehensif, Education Plus, 
yang mencakup alat pengajaran 
dan pembelajaran yang 
disempurnakan, keamanan dan 
insight proaktif, dan banyak lagi.

Jadikan rencana keamanan Anda lebih proaktif dengan 

Education Standard. Gunakan kontrol dan analisis keamanan tingkat 

lanjut untuk melindungi data, menjaga privasi, dan melindungi komunitas 

sekolah Anda dari ancaman digital.

● Jaga keamanan data seluler sekolah Anda dengan mengelola perangkat dan aplikasi, melakukan audit, 
dan menerapkan aturan dengan 

● Tentukan  untuk membatasi atau mendistribusikan data jika diperlukan
● Cegah pelanggaran dengan  untuk menetapkan aturan berbagi file secara proaktif
● Pindahkan pengguna dan data log dari Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box, atau domain 

Google Workspace lainnya dengan proses 
● Gunakan  untuk mengotomatiskan keanggotaan grup berdasarkan atribut pengguna

● Cegah masalah segera setelah muncul dengan 
● Deteksi insiden dengan menerapkan rekomendasi dari 
● Tangani spam, phishing, dan potensi pelanggaran lainnya dengan mengidentifikasi sumber 

dan mengambil tindakan dengan 
● Tetapkan aturan untuk memindai lampiran email secara otomatis dan mengidentifikasi potensi ancaman 

dengan 

Tambahkan Teaching and 
Learning Upgrade untuk memberi 
pengajar kemampuan komunikasi 
video yang disempurnakan, 
fitur untuk memperkaya 
pengalaman kelas, dan alat untuk 
memandu pemikiran kritis dan 
integritas akademik. 

● Dapatkan lebih banyak insight dengan menggunakan fitur  untuk 
mengekspor data guna dianalisis di BigQuery atau alat lainnya

● Pantau penggunaan di seluruh domain Anda dengan menganalisis 
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