home.pl należy do programu Google Cloud Partner
jako Google Workspace Premier Level Partner. Oznacza to,
że firma pomyślnie przeszła proces autoryzacji, który potwierdził
wysoką jakość obsługi i zaangażowanie w ponad 1000 wdrożeń
Google Workspace na polskim rynku.
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Czym jest Google Workspace?
Google Workspace to kompleksowy, zintegrowany pakiet narzędzi ułatwiający pracę
zespołową on-line. Google Workspace to nie tylko narzędzia biurowe, przestrzeń do
przechowywania dokumentów, czat, komunikator wideo i poczta Gmail. Pakiet ten
to przede wszystkim całościowe środowisko pracy do tworzenia i zarządzania
przepływem dokumentów i informacji.
Google Workspace wspiera firmy na całym świecie
oferując w swoich rozwiązaniach:
•

Elastyczność – wsparcie pracy indywidualnej
i zespołowej niezależnie od miejsca jej
wykonywania;

•

Inteligentne narzędzia – dzięki którym użytkownik
oszczędza swój czas oraz zwiększa bezpieczeństwo
danych firmowych;

•

Ergonomia pracy – wszystkie aplikacje biznesowe
bazują na prostocie, do ich użycia nie jest
wymagana wiedza informatyczna, dodatkowe
oprogramowanie etc.
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Oferta szkoleń
Szkolenie Google Workspace przygotuje przyszłych administratorów do zarządzania
narzędziami administracyjnymi i aplikacjami Google. Uczestnik szkolenia dla
administratorów pozna wszystkie zakamarki konsoli administracyjnej, co pozwoli mu
zarządzać użytkownikami, licencjami, zasobami i danymi w organizacji.
Szkolenie dla przyszłych administratorów
Ekspert home.pl wprowadzi administratorów do platformy
Google Workspace i przedstawi jego najważniejsze funkcje.
Co uczestnik potrafi po szkoleniu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodać nowych użytkowników i zarządzać nimi
tworzyć nowe grupy i listy adresowe
tworzyć i edytować jednostki organizacyjne
zarządzać budynkami, salami i innymi zasobami oraz
monitrować ich użycie
zabezpieczać urządzenia firmowe pracowników
konfigurować ustawienia zabezpieczeń
raportować wykorzystanie zasobów w organizacji
monitorować rozliczenia i abonamenty
zarządzać domenami
migrować dane

i wiele innych! Zakres każdego szkolenia dostosowujemy indywidualnie do każdego
klienta.
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Zakres szkolenia Google Workspace dla administratorów

Pierwsze kroki
•
•
•

Pierwsza konfiguracja
Dodawanie nowych domen
Migrowanie danych

Panel zarządzania
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak wygląda konsola administracyjna Google Workspace?
Dwuetapowa weryfikacja
Zarządzanie użytkownikami i ich rolami
Zarządzanie grupami dyskusyjnymi
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
Zarządzanie budynkami i zasobami
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Zarządzanie aplikacjami i narzędziami
Zaawansowane filtry antyspamowe

Opcje zaawansowane
•
•
•

Bezpieczeństwo danych na Dysku Google
Odzyskiwanie skasowanych danych
Reguły i filtry zabezpieczeń - tworzenie i modyfikacja
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Jak przebiegają szkolenia Google Workspace dla administratorów?
Ustalenie szczegółów przed szkoleniem - Plan szkolenia dostosowywany jest
do każdego klienta indywidualnie. Szkoleniowiec skontaktuje się z Tobą
telefoniczne, aby dopytać na których aspektach podczas szkolenia skupić się
najbardziej, a na które położyć mniejszy nacisk. Ustalony zostanie również termin
szkolenia, a w przypadku większej ilości osób: terminy kilku szkoleń.
Przygotowanie do szkolenia - Przed szkoleniem nasz ekspert sprawdzi, czy
każdy uczestnik szkolenia posiada aktualne dane logowania i przypisaną
licencję. Dzięki temu wszyscy będą mogli aktywnie uczestniczyć w
praktycznym szkoleniu.
Zaczynamy! - Po ustaleniu planu szkolenia oraz terminu wszyscy uczestnicy
szkolenia spotykają się z ekspertem home.pl online. Podczas następnych 2
godzin użytkownicy dowiedzą się wszystkiego o konfiguracji, dodawaniu
nowych domen, konsoli administracyjnej, zarządzaniu użytkownikami, grupami,
zasobami, urządzeniami i danymi.
Certyfikat i materiały szkoleniowe - Uczestnicy otrzymują imienne
certyfikaty oraz materiały szkoleniowe (m.in nagranie video ze szkolenia).
Wyślemy do Ciebie również ankietę, w której ocenisz naszą obsługę. Każde
uwagi klientów pozwalają nam jeszcze bardziej doskonalić nasze szkolenia. Po szkoleniu
ekspert home.pl pozostaje z Tobą w kontakcie przez następne 2 tygodnie, odpowiada na
pytania dotyczące zagadnień poruszonych na szkoleniu i rozwiewa wątpliwości.

