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  رانیا در گوگل ونیاتوماس نیگز یجا
 

 ۱۳۹۷, ۲۰ ریتشده در تاریخ منتشر 
 
و قابل  نیتر و ارائه آنها به آسان هادهیا نیو بهتر  نیتر در خلق تازه ینو و کهنه کار همواره سع یهاکسب و کار، شرکت یایدن در

 میبه مفاه هادهیا لیتبد تیدر سازمان و در نها ندهایو بهبود فرا حیراستا تالش بر تصح نیاند. در هموجه ممکن داشته نیتر فهم
 .است یامروز  یاز اهداف کسب و کارها یکی( ی)نه بصورت فرد یل بصورت گروهیاص یهاو برنامه

 
 یابزارها و پس از ط نیو رو به رشد دارد. با استفاده از ا یروند جهان کیها در سازمان یمیو ت یهمکار  یابزارها یر یبکارگ امروزه

. با درنظر گرفتن شوندیم مندتیمفهوم سهم برده و رضا ای دهیسازمان از سود حاصل از آن ا یمشخص، همه اعضا یندهایفرآ
 .رقابت کند یجهان یهاشرکت نیبا بهتر  تواندیبزرگ م ایکوچک، متوسط و  ندازهاگروه با  کی هاستمیس نیا
 
  

 گوگل حلراه و یسازمان یهمکار 
بصورت  دیکاربر! کاربر با کی ش،یصفحه نما کیرفتند.  شیشدن پ یفرد یانسانها، کارها بسو یبه زندگ یورود تکنولوژ  لیدر اوا 

قرار  ینییپا اریاعضا در سطح بس نیب یموجود در آن دوران، همکار  یهای. باتوجه به فناور کردیم جادیتعامل ا ستمیبا س یفرد
 .داشت

 
 یسازمان یو همکار  یور ابزار بهره نیبا عناو ییهاستمیمسئله، اقدام به ارائه س نیدهه گذشته جهت رفع ا کیگوگل، در  شرکت

بکار  (Google Apps for Your Domain) «دامنه شما یگوگل برا یکاربرد یافزارهانرم»ابزارها ابتدا با نام  نینموده است. ا
 .شد دهینام (Google Apps For Work) «کار یگوگل برا یکاربرد یافزارهانرم»رفت و پس از آن با عنوان 

 
مجدد و  ینامگذار  G Suite جامع با نام جیپک کیابزارها در  نیا شتر،یب یو هوشمندساز  راتییتغ جادیبا ا ۲۰۱۶سپتامبر  ۲۹ در

 .کارآمد است یجوامع کار  لیو تشک یفراتر در همکار  یگام تیسوئی. جدیارائه گرد
 
 ترانهیگراو جمع یمیت یکردیتا رو کندیشده و به افراد کمک م یتعامالت سازمان شیسبب افزا یکاربرد یافزارهابسته از نرم نیا

 میجهت ارائه مفاه هادهیو خلق ا ینوآور  یمختلف برا یبسترها یگوگل ، ط تیسوئ یج ستمیس داشته باشند. یدر سطح جهان
کارکنان  تیشده و رضا ییافزارها در سازمان سبب بهبود کارانرم نی. استفاده از ادیآیکارکنان م کها به کمدر سازمان تریکاربرد
 .را به همراه خواهد داشت انیو مشتر 
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 گوگل ونیاتوماس ، Suite Gمحصول
 یهاو انواع فرم میتقو و،یداکس، درا ل،یمیهوشمند از جمله ج یکاربرد یافزارهااز نرم ایمجموعه پو کی G Suite محصول
ه تر کرده است، بلکافراد را ساده یافزارها، نه تنها ارتباطات کار نرم نیبه ا یتر کردن دسترسمجموعه با آسان نی. اباشدیگوگل م

 تیفیبا ک یمحول شده را بصورت گروه یهاتیرا تجربه کرده و مسئول یو همکار  ییکارا ن،ینو ییهاوهیآنها را قادر ساخته با ش
 .باالتر به ثمر برسانند

 
 یرگذار یو تاث یسرعت، چابک یبر رو یشتر یدگرگون کرده تا تمرکز ب یاافزارها را بگونهنرم نیاهداف و کاربرد ا نیهمچن گلو گ

عوامل  نیرفته است. ا شیدر سازمان پ ندهایتر فراانجام هوشمندانه یگوگل در راستا یابزارها راتییوجود داشته باشد. تغ
 .کنند ییقدرتمند خود زورآزما ینه چندان بزرگ، بتوانند با رقبا یهااندازهبا  ییتا کسب و کارها شودیسبب م

 
کرده که در کنار منبع  غیو تبل یگذار هیآن سرما یرو ییدر سازمان پرداخته و تا جا ندهایفرا یابزار، گوگل به خودکارساز  نیا با

 !کرده است جادیا قیطر  نیاز ا زین یگر ید یخود، منبع درآمد اصل یدرآمد موتور جستجو
 
  

  Suite G محصول با ونیاتوماس حوزه در گوگل رقابت
 گریمشهور د یهابهتر است به شرکت م،یتر داشته باشواضح یتیذهن «یو خودکارساز  ونیاتوماس»از  یدر بعد جهان نکهیا یبرا
 .میداشته باش ینگاهمیاند، نها داشتهدر سازمان ونیکه اقدام به رفع مشکل عدم وجود اتوماس زین
 

 آن ارائه کرده است. شرکت یروند کارها و هوشمندساز  عیرا جهت تسر  «Podio» ونیاتوماس ستمیس کسیتر یس شرکت
«Basecamp» حجم  شیتر شدن کارها سبب افزاداشته هنگام رشد کسب و کار؛ گسترده انیبا نام خود ارائه و ب یابزار  زین

 سازمان و کارکنان آن مشکل یامر برا نیاسناد، انتظارات و اطالعات شده و ا یمحول شده به اعضا، حجم باال فیوظا ها،لیمیا
تا با نظم گرفتن  ستیضرور  ونیجامع اتوماس ستمیس کیوجود  ،یاز سردرگم یر یجلوگ یبرا لیدل نیخواهد شد. به هم نیآفر 

 .بخش باشند تیرضا جیانجام شده و نتا عتریو سر  ترنهیروند کار در سازمان، کارها بصورت به
 
  

 ست؟یچ رانیا در )Suite G( گوگل ونیاتوماس ستمیس نیگز یجا
داشته و روزبروز  ییمفهوم آشنا نیبا ا زیداخل کشور ن یست که کسب و کارهاا یموضوع، باعث شادمان نیا یبر بعد جهان عالوه
حرکت  یالمللنیمشابه ب یهاسازمان یپاخود را رشد داده و پابه ونیاتوماس ای ینوپا با استفاده از خودکارساز  یهاشرکت

 .کنندیم
 

 نیهستند که بهتر  ییروزمره، آنها یخارج از سازمان و زندگ یو چه زندگ ونیافزارها چه در بحث اتوماسو نرم هاستمیس نیبهتر 
از اطالعات، به  یادیحجم ز  یساز رهیافزودن و ذخ ستمیس نیزمان ارائه دهند. الزمه داشتن ا نیپاسخ را در کمتر  نیتر و مناسب 
داده خارج از  یهاگاهیدر پا ،یاز خودکارس ی  مطرح شده در بحث بعد جهان یهااطالعات در نمونه نیاست. ا داده گاهیمرور به پا
در  نیگز یجا نیبهتر  ندهایفرا تیر یو مد یادار  ونیاتوماس یهاستمی. سشوندیم یدار داخل کشور نگه یهاشرکت یدسترس

 .سازمان است یندهایفرا یخودکارساز  یبرا رانیا
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 دیکن هوشمند و ساختارمند را کارتان انیجر 
 انشیاگر از را الخصوصی)عل ،یرانیا ونیافزار اتوماساز نرم یر یگبا بهره جهیدر نت«. دانش قدرت است!»معروف،  یاگفته طبق
و کار خود را در کسب شتریب یر یپذو انعطاف یاطالعات شرکت، چابک تیامن شیافزا نه،یدر هز  ییجواستفاده شود(، صرفه یابر 

 .بود دیشاهد خواه
 
کمک کرده و از  یجمع یو نوآور  دهیخلق ا ،یهمکار  لیشده به تسه یساز یجامع و بوم یافزار اده از نرمبا استف بیترت نیا به

کارآمدتر با  یجامعه کار  کیحال  نی. درحمیادر کسب و کار خود بهره برده یساز ندیبه انجام فرآ دنیبهبود و سرعت بخش
 .میاارمغان آورده هشرکت خود ب یباال را برا یمندتیرضا


