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Co to je online kancelář Google Apps

 Skupina online aplikací, potřebných pro zajištění 

každodenního chodu organizace

 Všechny aplikace jsou dostupné pomocí webového 

prohlížeče

 Cílem těchto aplikací je efektivní online komunikace 

a spolupráce uživatelů

 Veškeré aplikace jsou v českém jazyce

 Verze do 50 uživatelů zdarma (nad 50 uživatelů 40 EUR/rok)



Úspory nákladů při používání Google Apps

Vlastní server Google Apps*

Nákup serveru od 20 000 Kč 0 Kč

Záložní zdroj 5 000 Kč 0 Kč

Antivirová ochrana poštovního serveru od 4 000 Kč 0 Kč

Antispamová ochrana poštovního serveru od 4 000 Kč 0 Kč

Licence poštovního serveru, sdílených 
kalendářů a dokumentů

od 25 000 Kč 0 Kč

Spotřeba energie (3 roky provozu) 39 420 Kč 0 Kč

Celkem od 97 420 Kč 0 Kč

* Organizace do 50 uživatelů



Přínosy online kanceláře Google Apps

+ Ověřené úspory nákladů za IT infrastrukturu
Výrazná úspora celkových nákladů (TCO) oproti srovnatelných řešení 

+ Zvýšená produktivita zaměstnanců

Firemní data jsou dostupná kdykoliv a odkudkoliv

+ 7x větší poštovní schránka oproti ostatním poskytovatelům
7 GB pro každého zaměstnance s bleskově rychlým vyhledáváním

+ Záruka vysoké dostupnosti služeb

Zálohované servery a 24 hodinová pohotovost zaručují vysokou dostupnost dat

+ Důraz na bezpečnost dat

Automatická antivirová kontrola, šifrovaná komunikace (SSL) a správcem 

nastavená politika hesel zaručují bezpečnou práci s daty 



Kdo již používá online kancelář Google Apps

 Více než milion firem od 5 do 60 000 uživatelů

 Celé australské školství – 1,4 milionu žáků a učitelů

 Od 2010 všechny úřady Spojených států přes iniciativu 

apps.gov



Hlavní aplikace Google Apps

 Emailové adresy pro všechny zaměstnance ve tvaru

jmeno@vasedomena.cz

 Propojení poboček pomocí chatu a volání přes 

Internet

 Osobní a firemní kalendáře s možnost sdílení s 

ostatními

 Sdílené dokumenty (textový editor, tabulkový 

kalkulátor a editor presentací)

 Možnost vytváření intranetových či veřejných 

webových stránek
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Emailové účty - Gmail

 Velikost schránky 7 GB na osobu

(ve verzi Premier 25 GB na osobu)

 Automatická antivirová kontrola všech 

příloh a špičkový antispamový filtr 

 Integrovaný chat pro rychlou komunikaci 

a přehled dostupnosti

 Kontextové vyhledávání v textu emailů

 Možnost stahování pošty do lokálního 

klienta



Fultextové vyhledávání v celém obsahu emailu

Možnost chatu, telefonování a videohovorů přímo z prostředí emailu

Kvalitní antispamový filtr – žádné nevyžádané emaily



Sdílené kalendáře – Google kalendář

 Plánování termínů a programu schůzek

 Možnost sdílení kalendáře s kolegy nebo 

veřejností

 Reservace zasedacích místností a dalších 

zdrojů

 Propojení pozvánek kalendáře s emailem

 Odesílání upozornění na schůzky pomocí 

sms zpráv



Vlastní kalendář uživatele + možnost vytvořit neomezené
množství veřejných kalendářů – události pro zaměstnance,
firemní akce atd.

Přehled kalendářů vašich kolegů nebo veřejných kalendářů

Fultextové vyhledávání v kalendářích



Google Dokumenty

 Vytváření textových dokumentů, tabulek a 

presentací se všemi běžnými funkcemi jako 

v Microsoft Office

 Chatování a společná práce přímo v 

dokumentech pro více uživatelů

 Nahrávání a stahování dokumentů ve více 

formátech jako pdf, doc, xls a další

 Publikování dokumentů jako veřejné stránky

 Až 5000 dokumentů pro každého uživatele



Sdílení dokumentů s ostatními nebo publikování na webu
na pár kliknutí myší



Weby Google

 Vytváření webových stránek s prostorem 

10 GB bez znalostí programování

 Stránky ve tvaru intranet.vasedomena.cz

 Vytváření elektronické nástěnky, intranetu, 

databáze znalostí (wiki), diskusního fóra a 

další

 Sdílení kalendářů a dokumentů

 Publikování stránek na veřejném Internetu
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Využití Weby Google pro uživatele mimo organizaci



Jak je zajištěna bezpečnost dat

Vlastní server Google Apps

Nezávislý pravidelný bezpečnostní IT audit ? ANO

Data na serverech jsou zašifrovaná ? ANO

Data jsou zálohována na více fyzických strojích ? ANO

Servery jsou fyzicky chráněny ? ANO

Aktualizace se instalují automaticky ? ANO

Pohotovostní tým bezpečnostních expertů 
k dispozici 24/7

? ANO



Hlavní přínosy virtuální kanceláře Google Apps

 Uživatelé mohou pracovat s elektronickou poštou, sdílet 

kalendáře a dokumenty a spolupracovat se svými kolegy na 

společných projektech kdykoliv a odkudkoliv

 Firma nemusí kupovat ani udržovat žádný hardware. 

Veškeré provozování, zabezpečení a aktualizace systémů za 

firmu bezplatně převezme společnost Google

 Není třeba instalovat žádný software

 Uživatele používají vždy tu nejaktuálnější verzi

 Zaručená dostupnost a bezpečnost služby
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