
 

 

 

Google Apps pro firmy 

Google Apps je cloudová sada kancelářských aplikací, která 

vám a vašemu týmu umožňuje být v kontaktu a pracovat 
odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.  

 
Snadno ji nastavíte a jednoduché je i její ovládání a správa. 
Pomůže vám pracovat lépe a zaměřit se na to, co je opravdu 

podstatné. 

Apps na míru vaší firmě  
 

 

Gmail  

E-mail s vyhledávací technologií Googlu, 

až 30GB úložným prostorem, podporou 

práce offline, vlastními e-mailovými 

adresami a spoustou dalšího. 

Další informace  

 

Kalendář  

Snadné plánování schůzek v časech, 

které se hodí všem, připomínání schůzek 

a sdílení kalendáře. 

Další informace  

 

Disk  

S Diskem Google můžete ukládat 

soubory v cloudu, sdílet je a mít k nim 

přístup odkudkoli. 

Další informace  

 

 

 

 

 

 

Dokumenty  

Vytvářet a sdílet dokumenty a 

spolupracovat na nich s celým týmem 

můžete v reálném čase. 

Další informace  

 

 

Tabulky  

Rychlejší správa tabulkových dat s grafy, 

které lze upravovat jedním kliknutím, a s 

komentáři ve stylu webových diskuzí. 

Další informace  

 

Prezentace  

Můžete společně vytvářet prezentace, 

vkládat videa a už nikdy se nemusíte 

starat o mačkání tlačítka Uložit. 

Další informace  

http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#gmail
http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#calendar
http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#drive
http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#drive
http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#drive
http://www.google.com/enterprise/apps/business/products.html#drive


 

 

 

Výhody systému 

• Špičková intuitivní on-line 

spolupráce na dokumentech v rámci 

společnosti s použitím systému Google 

Docs/Drive 

• E-mailový server běží na platformě 

Google Mail a komunikuje v češtině 

popřípadě v jiných jazycích  

• Možnost uložení až 25 GB e-mailů na 

jednom e-mailovém účtu 

• Přístup odkudkoliv – práce přes 

webový prohlížeč, z mobilního 

telefonu nebo pomocí Vašeho 

oblíbeného mail klienta (např. Outlook) 

• Sdílení kalendářů mezi zaměstnanci i 

Vašimi obchodními partnery 

 

 
Výhody nasazení 

• Snížení nákladů (jen provozní 

náklady bez investic) 

• Minimalizace TCO  

• Zvýšení produktivity v terénu 

• Zefektivnění práce sdílením dat a 

informací 

• Transparentní aktualizace systému  

bez přerušení provozu 

•  Multi-platformní využití – od 

mobilu, přes tablet až pro desktop 

• Bezpečné připojení k e-mailu z PC 

přes protokoly IMAP nebo POP3 se 

šifrováním dat pomocí SSL 

• Žádné vlastní servery 

• Minimální správa systému 

 

Možná rozšíření systému Google Apps jsou rozsáhlá 

• Google Apps Marketplace nabízí stovky použitelných rozšíření z několika kategorií: 

 Accounting & Finance : Expensify - Free expense reports 
 Admin Tools : FlashPanel - Management & Security for Google Apps 
 Calendar & Scheduling : ScheduleOnce scheduling platform 
 Customer Management - Insightly: Free simple CRM and Project Management 
 Document Management : Collavate - document workflow, security and archiving application 
 Productivity : Lucidchart - Collaborative Diagramming, MindMeister Mind Mapping 
 Project Management : Mavenlink - Online Project Management and Collaboration 
 Sales & Marketing : MailChimp - Sales & Marketing campaigns 
 Security & Compliance : Spanning Backup - business-class, cloud-to-cloud backup tool 
 Workflow : Fujitsu RunMyProcess -  innovative workflow platform & connectors 
 EDU : OpenClass - new kind of learning environment that goes beyond the LMS 

Proč s Extend IT? 

 Poradenství a dlouhodobá spolupráce při dalším rozvoji při zvyšování nároků na 

Vaší IT infrastrukturu  

 Naši dlouhodobí zákazníci potvrzují významné snížení nákladů na správu celého 

IT prostředí i databází díky našemu proaktivnímu přístupu. 

 Dokumentujeme každou aktivitu v systému Helpdesk dostupném online pro naše 

zákazníky, včetně SLA či evidence času stráveného na jednotlivých tiketech.  

 Naši certifikovaní specialisté jsou pro Vás dostupní bez zbytečných 
mezičlánků, tím ušetříte nejen Váš čas, ale i finance. 

Reference 

 Naše vybrané referenční instalace: CONSTRUCT A&D, a.s. 
                                                    Comfort Consulting s.r.o. 

 Celosvětově využívá Google Apps více než 5 miliónů firem 

 

https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=0
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=1
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=2
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=3
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=4
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=5
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=6
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=7
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=8
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=9
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/categoryHome?categoryId=25

