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Google Apps ve firmě 

• Emaily, kalendáře, Google Disk dostupné na mobilních 
zařízeních 

• Privátní použití Google Aplikací pod jednou doménou 

• Hangout on air + recording 

• Privátní videa na Youtube 

• Google Groups pro vnitrofiremní diskuse 

• Google+ sdílecí komunikační firemní platforma – různá 
oddělení (vnitrofiremní facebook) 

 

 

 

 



Google Disk – nedovolit stahovat sdílený 
soubor 

• Sdílíte-li s někým dokument v rámci vašeho Google 
Disku a chcete zamezit jeho stažení, tisknutí nebo 
kopírování, máte možnost tak učinit volbou v dialogu pro 
sdílení dokumentu v sekci rozšířených nastavení. 

 

 



Google Disk a plugin pro MS Word 

http://googleappsupdates.blogspot.cz/2015/07/google-
drive-plug-in-for-microsoft.html 
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Google – ukládání dokumentů v různých 
formátech 

• nativní formát Google Disku pro editaci přes prohlížeč 

• MS Office  

• OpenOffice(LibreOffice) 

• PDF 

 



Google Apps – používání doplňků 

• Doplňky rozšiřují původní funkčnost 

• K dispozici jednoduchým stažením 



Google Apps – rychlé vyhledávání odkazů 

• vyhledávání přímo v prostředí Google Disku 

• kontextově zůstávám na jednom místě 

• drag and drop: vložení obrázku, mapy, odkazu 

 



Google Apps – šablony dokumentů 

• jednoduché použití šablon dokumentů různého typu  

• https://drive.google.com/templates 

 



Google Apps – offline práce s dokumenty 

• Aktivovat formou nastavení – nic se explicitně neinstaluje 

• Při chybějícím připojení mohu dokumenty normálně 
upravovat a následně se synchronizují ze serverem 

• Google Chrome 

 



Google Inbox 

• Tzv. ‚material design‘ – jednotný s mobilními platformami 

• Email jako událost, kterou mohu odložit, přesunout 

• Připnutí emailu na ‚zeď‘, připomenutí 



Hangouts 

• Video, hlasové hovory, textová konverzace 

• HD rozlišení videohovorů 

• Najednou může hovořit až 15 lidí 

• Přes počítač, tablet, mobil 

• Sdílení obrazovky 

• Připojení i externích účastníků bez Google 
účtu 

 
 



Formuláře 

• Rychlá tvorba formulářů pro 
průzkumy a dotazníky 

• Přístup i pro externí uživatelé 

• Vyhodnocení v Tabulkách 
pomoci speciálních funkcí 

• Nastavení přístupů 

• Přístup přes tablet i mobil a to i 
offline 

 
 


