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Simplifique o gerenciamento de TI
Elimine as dores de cabeça de uma frota de hardware híbrido. 
Reúna todos os seus dispositivos em uma única plataforma 
e gerencie-os facilmente por meio do Google Admin Console.

Potencialize o desempenho do aluno
Possibilite experiências de aprendizado de alto nível, dando aos 
professores e aos alunos acesso a ferramentas de desenvolvimento 
de habilidades e criatividade com as quais eles podem se envolver, 
onde quer que estejam.

Garanta proteção e segurança
Proteja alunos, espaços e sistemas contra ameaças 
enquanto atende às diversas necessidades de software 
de uma população de usuários diversificada e distribuída.

Eleve os resultados da educação desde o back-office até a sala de aula remota.

Amplie o poder dos 
Chromebooks para 
o campus inteiro
Permita que educadores, alunos e funcionários executem 
aplicativos educacionais do Windows com todos os 
recursos e o Microsoft Office em dispositivos flexíveis 
e seguros do Chromebook Enterprise.

Maximize o valor da sua licença do Google Workspace for Education 
Plus com uma solução de plataforma cruzada da Parallels, que fortalece 
o aprendizado, simplifica o setor de TI e economiza custos.
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Dissolva as limitações da tecnologia. Liberte o potencial humano.
Crie um ambiente escolar conectado, dinâmico e equitativo que prepara todos para o sucesso.

Ensine, aprenda e compartilhe de qualquer lugar.

• Ofereça acesso sempre disponível a aplicativos essenciais do Windows, 
incluindo Microsoft Office, design, CAD e programas de desenvolvimento 
da Web e muito mais.

• Alterne sem esforço entre o Chrome OS e o Windows, sem necessidade 
de reinicializar.

• Sem internet? Sem problemas! Os arquivos e os aplicativos são totalmente 
acessíveis offline, então uma conexão ruim não limitará as oportunidades.

Elimine pontos de fricção multiplataforma.

• A integração total do Chrome OS significa uma experiência de usuário familiar 
e amigável.

• O conteúdo pode ser facilmente movido entre o Chrome OS e o Windows por 
meio de uma área de transferência compartilhada.

• Mouse, câmera, microfone, áudio e dock integrados, além de redirecionamento 
de smart card USB e suporte para impressora reduzem as interrupções, 
deixando mais tempo para o envolvimento da aula.

Melhore a eficiência do setor de TI sem comprometer 
a qualidade

• Gerencie de forma centralizada os dispositivos de propriedade da instituição, 
de propriedade do usuário e compartilhados com o Google Admin Console.

• Habilite com simplicidade o Parallels Desktop para Chrome OS para unidades 
organizacionais ou grupos selecionados.

• Aproveite a tranquilidade dos controles avançados de segurança do 
Chrome OS, além do suporte premium ininterrupto da Parallels.

Requisitos de sistema
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no Canadá, nos Estados Unidos e/ou em outros lugares. Chrome, Chromebook e Chrome OS e Google são marcas comercias da Google LLC. Todos os outros nomes de 
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Versão do Chrome OS

Chrome OS 85 ou mais 
recente

Processador

Intel Core i5 ou i7
AMD Ryzen 5 ou 7

Memória

8GB de RAM

Armazenamento

128GB ou mais

Requisitos adicionais

• Google Admin Console
• Atualização do Chrome 

Education
• Microsoft Windows
• Servidor de armazenamento 

corporativo


