G Suite for Education

een educatieve oplossing voor leerlingen en docenten
De gebruiksvriendelijke en gratis Google productiviteitstools om je
leerlingen overal en op elk apparaat bij het onderwijs te betrekken.

G Suite for Education

Ook starten met de educatieve online oplossing
van Google voor samenwerken en leren?
Vitasys als Google Partner heeft de kennis en expertise om deze totaaloplossing voor uw School of Stichting te implementeren en te onderhouden.

G Suite for Education met onderdelen als
Google Documenten, Presentaties, E-Mail,
Agenda en Classroom zorgen ervoor dat u
direct kunt beginnen.

U, WIJ EN AUTOMATISERING

Altijd en Overal

Wat kan Vitasys voor u betekenen

De centrale plek om al je bestan-

G Suite for Education is via elk apparaat te ge-

Het succes van het G Suite for Education plat-

den op te slaan. Elke G Suite for

bruiken. Computer, tablet of telefoon, overal

form binnen uw school valt of staat met de

Education gebruiker krijgt onbe-

en altijd je werk kunnen uitvoeren. Zo profiteer

inrichting hiervan. Vitasys als Google partner

perkte opslagruimte. Benader je

je van een consistente kwaliteit.

staat u graag terzijde.

Chromebooks

Een greep uit onze dienstverlening

Chromebooks zijn snelle en eenvoudig te behe-

• Begeleiding bij aanvraag van G Suite

Google Drive

bestanden overal en altijd via elk
apparaat.

ren laptops die de voordelen van het internet
Google Classroom

bieden aan leerlingen en docenten. Tevens zijn

for Education.
• Begeleiding, advisering en levering van

organi-

chromebooks perfect om te delen. Leerlingen

seren en delen. Stroomlijn je

hoeven alleen maar in te loggen en hun per-

• Inrichting van G Suite for Education omgeving.

lessen met Google Classroom.

soonlijke instellingen worden binnen enkele se-

• Chromebook White Glove Treatment.

Efficiënt

conden geladen. Met de inzet van Chromebooks

Opdrachten

maken,

communiceren

en

feedback geven aan je klassen.

Google Documenten

Hardware en Licenties.

(DOA check, Updates en Inschrijving Domein).

in het onderwijs kan er een besparing van 70%

• Trainingen voor beheerders en docenten.

ten opzichte van traditionele pc’s optreden.

• Verhuur van

kits.

Eenvoudig te beheren omgeving

Documenten maken, delen, be-

G Suite for Education is eenvoudig te beheren

werken op elk gewenst moment

via de online Management Console. Het aan-

nog veel meer handige tools welke in het

en waar je ook bent. Meerdere

maken van gebruikers of groepen, onderdelen

onderwijs kunnen worden ingezet. Zowel

mensen kunnen aan het docu-

aan of uit schakelen en het opnieuw instellen

gratis als betaald.

ment werken en wijzigingen wor-

van een wachtwoord. Via de Management Con-

den automatisch opgeslagen.

sole is dit geregeld in een simpele muisklik.

* Naast de genoemde onderdelen biedt Google

Google Presentaties
Ideeën overtuigend presenteren
met Google Presentaties. Hon-

Inspireer de leerlingen met o.a Youtube EDU en Google Search Education:

derden lettertypen, video’s in-

• youtube.com/edu : meer dan 700.000 educatieve videos op Youtube EDU.

sluiten en animaties gebruiken,

. google.com/intl/en-us/insidesearch/searcheducation : met het materiaal op deze site

met Google Presentaties vertel

worden de leerlingen ervaren zoekers.

je verhalen die ertoe doen.

Google Mail
Je vertrouwde Gmail maar dan
voor op School. Geen reclame,
krachtig Spamfilter en gratis
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aangeboden door Google. Dit

Perenmarkt 6 - 1681 PG Zwaagdijk-Oost

met de mogelijkheid om uw ei-

Tel: 0228-594080 - Email: educatie@vitasys.nl

gen domeinnaam te gebruiken.
(bv: leerling@uwdomeinnaam.nl)

www.vitasys.nl

