
Molntjänster för IT-avdelning 
och medarbetare med 
Chrome OS
Ett mobilt, säkert, lätthanterat operativsystem för 
moderna arbetsmetoder

Snabb implementering och enkel hantering  
Implementeringen av hanterade Chrome OS-enheter går 
76 % snabbare än för Windows-enheter 1. 
IT-avdelningen får tillgång till över 500 enhetspolicyer, 
hanterings funktioner för alla företagsenheter samt 
hanterade uppdateringar direkt i Googles molnbaserade 
administratörskonsol eller via en UEM-lösning från 
tredje part.

Appar för alla medarbetare 
Chrome OS ger åtkomst till medarbetarnas favoriter 
bland produktivitets sviter och videokonferens appar. 
Ladda ned och kör Android-appar från Google Play Butik 
och få åtkomst till Windows-appar via VDI eller Parallels 
Desktop. Sök efter märket Rekommenderas för Chrome 
Enterprise för verifierade appar som har optimerats för 
Chrome OS. 

Moderna funktioner för medarbetarna
Högpresterande enheter som startar snabbt och inte 
blir långsamma med tiden. Logga snabbt in på valfri 
enhet och fortsätt där du slutade med moln profiler. 
Uppdateringar installeras i bakgrunden och du kan 
jobba var du vill, på valfri Chrome OS-enhet.

Viktiga fördelar med att implementera Chrome OS för företaget:

Inbyggd, proaktiv säkerhet 
Chrome OS ger IT-avdelningen avancerade 
säkerhetskontroller. Om en slutanvändare blir av med sin 
Chromebook kan IT-avdelningen enkelt inaktivera den 
och skydda företagets data. Enheterna kan också ställas 
in som tillfälliga så att användardata tas bort från 
enheten när en session är slut.

En smart och miljövänlig investering  
Byt till Chromebooks och spara 482 USD 2 per enhet och 
år genom sänkta kostnader för implementering, 
uppgradering och utbildning. Chromebooks förbrukar 
upp till 46 % mindre energi 3 och sänker därmed ditt 
koldioxidavtryck. De tillverkas dessutom av hållbara 
material som kan återvinnas.

På Sunrun använder vi Chrome OS-enheter för att 
förenkla arbetsflöden för medarbetarna på 
företaget. Med Parallels Desktop för Chromebook 
Enterprise kan vi nu ge medarbetarna snabb 
åtkomst till de äldre appar de behöver lokalt. Detta 
gör att hela företaget kan flytta över till Chrome 
OS och bli produktivare och säkrare.”

Deji Fatunla, 
Lead Systems Administrator Sunrun
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Ge företaget tillgång till alla inbyggda funktioner i Chrome OS, köp Chrome OS Enterprise-enheter 
eller köp Chrome Enterprise Upgrade och koppla det till de befintliga enheterna.

Vill du veta mer om Chrome OS? 
Besök advania.se

            

Ger fördelar för alla medarbetare:

Informationsarbetare som finansanalytiker, 
marknadsförare och försäljare

Fältpersonal eller mobila medarbetare som 
fastighetsmäklare, lantbruks personal och tekniker

Medarbetare med direkt kundkontakt som 
hotellreceptionister och personal inom virtuell sjukvård

Medarbetare utan direkt kundkontakt som 
utbildningsteam, chefer och kontors administratörer

Kontakt center personal som kund service 
representanter 

Passar bra för:

Molnbaserat arbete 
Utnyttja fördelarna med arbete i molnet med en Chrome 
OS-enhet, Google Cloud eller identitetsleverantörer från tredje 
part och molnbaserade appar.

Distansarbete 
Medarbetarna kan vara produktiva och IT-avdelningen kan 
hantera samtliga Chrome OS-enheter från valfri plats.

Självservice för kunder 
Konfigurera säkra, specialutformade kiosker som förenklar 
kundprocesser och förkortar väntetiderna för snabbare 
incheckningar.

Videokonferenser 
Medarbetarna kan få åtkomst till branschledande video 
konferensverktyg som håller dem uppkopplade och produktiva.

Ersättning av 
tunn klient Med virtualiseringslösningar kan medarbetarna få 
åtkomst till äldre appar samtidigt som de rör sig mot framtidens 
arbetssätt med Chrome OS. 

Ett operativsystem som låter hela teamet jobba på bästa möjliga sätt – var de än är

https://www.advania.se/google-chrome-enterprise

