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Administrátorská konzole Google Apps

● Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps 



Administrátorská konzole - kde ji naleznete

● v poštovní schránce Gmail 

● admin.google.com



Moduly administrace

● Modulární systém

… další moduly skryté pod nabídkou „DALŠÍ OVLÁDACÍ PRVKY“



Notifikace, nápověda, nastavení

● Ikony v pravém horním rohu obrazovky



Pravý boční panel

● Zobrazení poslední aktivity

● Google Apps Marketplace

● Google Status Dashboard



          Apps Status Dashboard

● Zobrazuje stav služeb Google Apps (výpadky, přerušení)
● Odkaz na spuštění naleznete v pravém bočním panelu



          Uživatelé

● Administrace uživatelů

– Vytvoření, přejmenování, smazání

– Přiřazování do skupin

– Nastavení zabezpečení

– Přiřazování k organizacím, přesouvání mezi organizacemi

– Nastavení email adresy, aliasů, přesměrování emailu

– Náhledy na aktivní mobilní zařízení, služby a aplikace z Google Apps Marketplace

● Filtrace a vytváření seznamů uživatelů



          Skupiny

● Používají se pro email konference

● Administrace uživatelských skupin

– Vytvoření, přejmenování, mazání skupiny

– Přiřazování uživatelů do skupiny

– Odebírání uživatelů ze skupiny

– Správa přístupu ke skupině 
(kdo může zobrazovat témata, členy a jejich email adresy, možnost kontaktovat vlastníky)

– Nastavení email aliasů skupiny



          Firemní profil

● Nastavení profilu firmy

– Název firmy

– Primární účet správce

– Jazyk, časové pásmo

– Standardní chování při vydání nových funkcí a služeb

– Nastavení Google Analytics

– Nastavení komunikace (zpětná vazba, informační emaily od Google)

– Nahrání vlastního loga

– Použití vlastních URL pro aplikace

– Právní záležitosti a otázky souladu



          Fakturace

● Správa licencí

● Zobrazení poplatků za jednotlivé licence

● Nastavení fakturace



          Přehledy
● Zobrazení souhrnných přehledů o využití služeb Google Apps v časové ose

– Využití jednotlivých aplikací (počty přijatých mailů, videohovorů, vlastněných souborů ...)

– Aktivity účtů (počty uživatelů - aktivních, blokovaných, pozastavených, počty administrátorů)

– Statistika využití uložiště (např. kolik uživatelů dosahuje 80% využití uložiště atp.)

– Nastavení zabezpečení (kdo používá externí aplikace, použití dvoufázového ověření, 
počty sdílených souborů mimo doménu …)

● Audity - logování událostí
– Správce (administrační log)

– Přihlášení (přihlašování a odhlašování uživatelů)

– Kalendář (log kalendářových událostí)

– Klíč (autorizace nebo zrušení přístupu k aplikacím)

– Skupiny (události vzniklé při používání skupin)

– Hledání v protokolu emailu (dohledávání mailů v logu)

● Spravovat upozornění - nastavení email notifikace na administrátora 



          Aplikace

● Správa a nastavení Google Apps aplikací:

– Gmail, Kalendář, Kontakty, Disk, Weby, Mobilní zařízení...

Správa a nastavení dalších služeb Google

– Blogger, Fotky, AdSense, AdWords, Analytics, App Vaults, Google+, Chrome Sync, YouTube …

● Nastavení aplikací SAML

– Zapnutí SSO pro SAML aplikace

● Nastavení aplikací z Marketplace a přístupu uživatelů na Marketplace



          Správa zařízení

● Správa mobilních zařízení 
(Android, iOS, Google Sync, ChromeOS, Chromebox pro schůzky)

– Správa sítí (Wifi, Ethernet, VPN, certifikáty)

– Správa zařízení (aktivace, blokace, vymazání)

– Nastavení pro Apple Push Certificate

– Správa aplikací pro iOS

– Nastavení služby Android for Work

– Správa zařízení Chrome (uživatelské nastavení, nastavení zařízení, aplikací, správa zařízení)

– Správa zařízení Chromebox pro schůzky

● Vyhledávání v seznamech zařízení, export seznamů zařízení



          Zabezpečení

● Hesla

– Síla hesla

– Dvoufázové ověření

– Obnova hesla

– Sledování hesel

● Odkazy na API

– Povolení administrátorského API

– Sada Admin SDK

● Nastavení jednotného přihlášení (SSO)



          Zabezpečení

● Nastavení pro Android for Work

– Generování tokenu pro Enterprise Mobile Management systémy

● Pokročilá nastavení - Ověření

– Správa doménového klíče protokolu OAuth

– Federované přihlášení pomocí účtu OpenID

– Správa klientského přístupu k API

● SSL pro aplikace App Engine

– Pro HTTPS provoz aplikaci v App Engine na vlastních doménách

– Nákup virtuálních IP



          Podpora

● Poskytnutí technické podpory ze strany společnosti Google

– Telefonická podpora

– Podpora přes email nebo chat

● Vyhledávání řešení problému

– Uživatelské fóra

– Databáze známých problémů

– Novinky v Google Apps

– Stav služeb

– Školící centrum



          Role administrátorů

● Přiřazování administrátorských rolí uživatelům

– Přednastavené role

● Superadministrator

● Administrace skupin

● Administrace správy uživatelů

● Administrace technické podpory

● Administrace služeb

● Možnost vytváření nových administrátorských rolí podle vlastních potřeb



          Domény

● Nastavení vlastních internetových domén pro účely

– Mailové komunikace

– Přístupu k aplikacím

● Nastavení testovacích internetových domén zapůjčených společností Google



          Google Apps Engine

● Administrace aplikační cloudové platformy Googlu – tato funkce byla 
přesunuta do Google Developer Console



          Migrace

● Nástroj pro migraci pošty, kontaktů a kalendáře z jiných systémů

– Pomocí služby Exchange Web Services (EWS)

● Microsoft® Exchange 2007SP1 a vyšší verze

● Office 365™

– Pomocí IMAP (pouze pošta)

● Gmail

● Exchange 2003 a nižší verze

● GoDaddy®

● Jiné IMAP servery



          Migrace dat z Lotus Notes

● Nástroj Google Apps Migration for IBM Notes (GAMIN)

● Umožňuje migraci – mailu, kalendáře, kontaktů, diskusní nebo mail-in db



Děkuji za pozornost
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