
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

 



 

Google Workspace 

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. 

 

 
 

 



 

Google Workspace 

Konfiguracja Google Workspace 
 

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów i pozwól się wyręczyć! W home.pl możemy 
przygotować nowe środowisko „na wymiar” i potrzeby Twojej organizacji. 

Co obejmuje konfiguracja pakietu Google Workspace ? 

Decydując się na zakup Konfiguracji Google Workspace możesz być pewny, że nasi 
eksperci przygotują środowisko Google Workspace szyte na miarę, czyli idealnie 
dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.  

1. Konfiguracja użytkowników - nasz ekspert utworzy i skonfiguruje konta dla 
wszystkich osób w Twojej organizacji oraz przekaże im loginy i hasła potrzebne do 
logowania. 

2. Przypisanie domeny do konta Google Workspace - Twoja firmowa domena 
zostanie przepięta na nowy serwer Google Workspace.  

3. Migracja poczty - po ustaleniu dogodnego terminu 
nasz ekspert przeniesie korespondencję z 
dotychczasowego rozwiązania na serwer Google. 

4. Przypisanie uprawnień i dodatków - każdy 
użytkownik otrzyma odpowiednie uprawnienia w 
zależności od hierarchii w organizacji.  

 

 

 

 

 



 

Google Workspace 

Jak przebiega konfiguracja Google Workspace?  

Obawiasz się, jak konfiguracja Google Workspace wpłynie na Twoją pracę? 
Niepotrzebnie! Wszystkie etapy i ich terminy zostaną z Tobą precyzyjnie ustalone.  

Kontakt z klientem - przed konfiguracją nasz ekspert zadzwoni do Ciebie, aby 
porozmawiać o tym, jaki będzie efekt wdrożenia, jakiej domeny będzie 
dotyczyć konfiguracja oraz czy po wdrożeniu Google Workspace 

konfigurowane będą przez Ciebie inne, zewnętrzne oprogramowania (np. CMS/CRM). Po 
ustaleniu szczegółów ekspert wyśle maila z podsumowaniem ustaleń telefonicznych i 
określonymi datami.  

Konfiguracja, migracja, monitorowanie - Pierwszym etapem jest przypisanie 
domeny do konta Google Workspace. Ekspert zawsze informuje, czy wystąpi 
przerwa w działaniu poczty, czy nie. Dodatkowo na bieżąco monitoruje 

proces, usuwa ewentualne błędy i cały czas pozostaje z Tobą w kontakcie. Następnie po 
otrzymaniu listy użytkowników nasz ekspert tworzy dla nich konta, nadaje loginy oraz 
hasła. Na Twoje życzenie w pierwszej kolejności do środowiska Google Workspace może 
zostać przeniesiona tylko część użytkowników, a pozostała część później, np. pod koniec 
następnego tygodnia. Po utworzeniu użytkowników ekspert dokona migracji poczty w 
ustalonym z Tobą terminie.  

Przekazanie pakietu do Twojego użytku - wszystko gotowe, możesz śmiało 
korzystać ze swojego nowego pakietu Google Workspace. Jednak praca 
naszego eksperta nie kończy się na tym etapie. W razie potrzeby pozostaje on 

do Twojej dyspozycji przez dwa tygodnie i odpowiada na ewentualne pytania. 

Ankieta zadowolenia klienta - na sam koniec ekspert poprosi o wypełnienie 
ankiety, która oceni poziom Twojego zadowolenia po przeprowadzonej 
konfiguracji. Wszelkie uwagi mile widziane - pozwolą nam one udoskonalać 

naszą konfigurację i podnosić poziom zadowolenia kolejnych klientów. 
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