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Integrace? S čím? 

• Cílem je využítí služeb a produktů Googlu ve vlastních systémech 

• CRM (customer relationship management) 

• DMS (document management) 

 

 

 

 



Google Apps API 

• Java, PHP, .NET (zdarma a placená) 

• IBM Domino = Java 

• Registrace aplikace u Googlu 

• Bezpečnost / autentizace – uživatel specifikuje, co povoluje 

 

 

 



Zobrazení složky Google Disku v aplikaci 

• Obsah složky na Google Disku je dostupný ve formě 
vloženého pohledu na záznamu ve vlastní aplikaci 

• Soubory jsou uloženy na Google Disku a dostupné i mimo 
aplikaci například na mobilním zařízení 

 

 

 



Dokumenty Google Disku v aplikaci 

• Programově lze tvořit složky a nativní formáty Google Disk 
souborů s nastavením sdílení apod. 

• Úprava souborů funguje se stejnými pravidly jako přímo na 
Google Disku … soubor je nicméně kontextově umístěn (na 
projektu, aktivitě apod.) 

 

 

 

 



Google Disk - migrace 

• programové vytváření datové struktury (soubory, adresáře) 

• migrace ze souborového systému na Google Drive 
programově 

• migrace ‚SAP Portal Drivu‘ včetně aplikace přístupových práv 
(potenciálně i jiné proprietární systémy) 

 

 



Kalendář a úkoly 

• Programová tvorba kalendářové položky 

• Vytvoření úkolu z aplikace do Google úkolů 

• Informace se tak dostanou na mobilní zařízení 

 

 

 



Google Maps 

• vložení mapy do vlastní aplikace  

• zakreslování do mapy: body, polygony, trasy 

• převod adres na GPS souřadnice 

 

 

 

 



Google Maps -  GEO data 

• Adresář firem z GPS souřadnicemi (pomocí služeb Google) 

• ??? Jedu do Kutné Hory, které zákazníky v okolí 20km mohu 
navštívit? 

• ??? Zákazník je z Újezdu u Kroměříže - který náš „servisák“ to 
má nejblíže? 

• Vizualizace na mapě, vytisknutelné podklady 

 

 

 

 



NET.Notes  Mobile 



Interakce s mobilním zařízením 

Kontakty  Vytvoření nového kontaktu v mob.zařízení 

Schránka  Vložení informací do schránky (clipboardu) 

Kalendář Kalendář – zápis události do lokálního kalendáře 

Čárové kódy Čtení a interpretace čárových kódů (bar&QR kódy) 

Geolokace Lokalizace uživatele pomocí GPS 

Tvorba emailové 

zprávy 
Vytvoří předdefinovanou poštovní zprávu, kterou je 

možno upravit a odeslat 

Fóťák Vyfocení a odeslání obrázku na server do aplikace 

Informace o zařízení Zjištění typu zařízení a verze OS 



Gmail - úpravy 

 

 

 

 

• API rozšíření Gmailu – instalovatelné přes admin. konzolu  

• Nové sekce do Inboxu 

• Vlastní menu 

• Programově ovládané štítky 

• Vlastní formuláře do otevřené zprávy 

 

 

 


