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  گوگل ونیاتوماس ، Suite Gمحصول
 

 ۱۳۹۷, ۲۲ خردادشده در تاریخ  منتشر
 

از آن بعنوان عامل  شرویپ یاطالعات و ارتباطات در عصر حاضر ، باعث شده است که شرکتها یروزافزون نقش فناور  گسترش
اسناد و  یساز رهیذخ تیو اهم هارخانهینقش دب شیدر بهبود و گسترش کسب و کار خود استفاده کنند. با افزا یرقابت تیمز 

 .است افتهی یباالتر  تیروندکار اهم به دنیاطالعات در سازمان، بهبود و سرعت بخش
 

کارکنان و  انیارتباطات م لیبا تسه هاستمیس نیتر شده است. ااز همه پررنگ یادار  ونیاتوماس یستمهاینقش س ان،یم نیا در
کسب و کار  یدر فضا لیبدیب ینقش از،یموردن یهاداده یو انتقال آن یکار  یندهایبه فرا دنیبا سرعت بخش زیو ن رانیمد

آن  یو بررس یمطلب به معرف نیگوگل است که در ا G Suite ونیاتوماس ها،ستمیس نی. از جمله اکنندیم فایها اشرکت
 .میپرداز یم
 

  
 ست؟یچ )Suite G( گوگل ونیاتوماس

 نینام داد. اگر چه هدف گوگل از ا رییتغ G Suite کار خود را به طیمح یکاربرد یها، شرکت گوگل برنامه۲۰۱۶سپتامبر  ۲۹ در
شرکت در عمل  نیبوده است. اما ا یارائه بروزرسان لیتسه زیمذکور و ن یکاربرد یهابرنامه نیارتباط ب جادیاقدام، در ظاهر ا

 با نیاز ا شیپ کروسافتیبود. شرکت ما زیکار ن طیمح یور در حوزه بهبود بهره کروسافتیبدنبال کسب مقام شرکت ما
Microsoft Office کرده و با  ییرا شناسا ستمیس نیداشت. گوگل نشان داد که نقاط ضعف ا اریبخش عمده بازار را در اخت

 یچه موارد G Suite ستمیقوت س اطخود عرضه خواهد نمود. اما نق انیرا به مشتر  یدیجد یبرطرف کردن آنها، فرصتها
 هستند؟

 

 
  Suite G ونیاتوماس یرقابت یهاتیمز 

است  نیتفاوت آنها در ا نیاست. اما مهمتر  سیآف کروسافتیدر واقع نسخه گوگل شده ما G Suite گفته شده است که اگرچه
شده و در همه  رهیگوگل ذخ یها در سرورهاداده یتمام گریهستند. بعبارت د یابر  یبر فضا یمبتن G Suite یکه تمام ابزارها

 .اطالعات وجود نخواهد داشت رهیذخ ایو  ییجابجا یبرا ییبه ابزارها ازیرو ن نیجا در دسترس خواهند بود. از ا
 
گروه  کی G Suite در باشد،یآن م یبر رو گریکار کردن افراد د یبرا ل،یخارج شدن از فا ازمندیکه ن سیآف کروسافتیما رخالفب

 نیمهمتر  تیقابل نی. اندینما رهیرا در همان زمان ذخ راتییکار کرده و تغ لیفا کی یبصورت همزمان بر رو توانندیاز کارکنان م
 .مطرح کرده است یسازمان یابزار همکار  کیاست که آن را بعنوان  العادهقفو ستمیس نیا یرقابت تیمز 
 



 

اتوماسیون اداریشرکت فراگستر تولیدکننده مجموعه نرم افزارهای یکپارچه سازمانی و   2 

 

به آموزش  یاز یگوگل آشنا هستند و ن یکاربر  طیساده است. اغلب کاربران با مح اریبس G Suite یکاربر  طیمح نکهیا باالخره
 ایکه آ شودیسوال مطرح م نیا نجایآسان، قابل اعتماد و شناخته شده است. در ا یگوگل ابزار  تیسوئینخواهند داشت. ج

 دارد؟ زین یرانیگوگل نمونه ا ونیاتوماس ستمیس
 

 آنها یساز یبوم و یادار  ونیاتوماس و اسناد مکاتبات، حوزه در یجهان یابزارها روند یبررس
 
 /xBmg0https://www.aparat.com/vویدیو در آبارات هده مشا 

 
 

  Suite G یکاربرد یهابرنامه یمحتوا
 ییهانهیها در چه زمبرنامه نیشده و ا لیتشک یکاربرد یهااز چه برنامه G Suite که دید دیفوق، با حاتیتوض یاز تمام فارغ

 .ها آشنا خواهد کردبرنامه نیادامه آن شما را با ا حاتیو توض ریرابطه، جدول ز  نیقادر به ارائه خدمات خواهند بود. در ا
 
  

 G Suite یابزارها
 

 ارتباطات

Gmail 
Hangouts 
Calender 

Google Plus 
 Drive یساز  رهیذخ

 یهمکار 

Docs 
Sheets 
Forms 
Slides 

Sites 
 Jamboard افزار سخت

 تیر یمد

Admin 
Vault 

Mobile 
Cloud Search 

 
 
  

 
 

https://www.aparat.com/v/0xBmg
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  Gmail :ابزار 
و  (AI) یو تالش کرده تا با استفاده از هوش مصنوع دهدیشده را ارائه م یساز یشخص یهالیمیابزار، خدمات ا نیدر ا گوگل

 G Suite بعنوان صفحه ورود به Gmail از نکهیرا فراهم کند. ضمن ا لیمیبه ا ییپاسخگو شنهادیامکان پ ،ینیماش یر یادگی
 Drive در هالیفا یبارگزار  قیاز طر  نیجابجا شود. همچن یکاربرد یهابرنامه نیدر ب تواندیاستفاده شده و کاربر پس از ورود م

 .ارسال نمود قیطر  نیاطالعات را از ا تیگابایگ ۱۰تا  توانی، مGmail آن در نکیو ارسال ل
 

 Hangouts :ابزار
 ستیدر ل ی. هر شخصسازدیم ایدر شرکت مه یچت کردن با همکاران و تماس با هر شخص یبرا یابزار ، امکانات مناسب نیا

 یمثال برا یچت گروه تیقابل نیبه فهرست اضافه شوند. همچن توانندیم دیتماس گوگل شما، قابل مشاهده بوده و افراد جد
 .داردبحث کردن درباره پروژه در حال انجام وجود 

 
 Calender :ابزار

 یامکان زمانبند نی. همچنسازدیشده است را فراهم م یطراح هامیت یکه برا ینیآنال یهامیتقو یساز  کپارچهی ت،یقابل نیا
 .وجود دارد رهیو غ ازیمورد ن زاتیموجود بودن سالن کنفرانس ، موجود بودن تجه ی؛ بررس میت یجلسات توسط اعضا

 
  Drive :ابزار
خواهد  رهیذخ یابر  یبطور خودکار در فضا باشد،یشما م یکار  میت ایکه متعلق به شما  ستمیس نیموجود در ا یلهایفا یتمام
 .شد

 
  Docs :ابزار

به  لیخودکار، تبد رهیذخ تیقابل یآن وجود داشته و دارا یمدارک است که امکان کار همزمان چند نفر بر رو جادیبرنامه ا کی
 .باشدیم یساده کاربر  طی، و مح نی، کار کردن آفال Word ای Pdf یلهایفا
 

  Sheets :ابزار
 ،یخودکار داشته و امکان ارائه فرمول بند رهیامکان کار همزمان و ذخ Docs مانند صفحات گسترده است که هیبرنامه پا کی

  excel  ،csv  ،txt  ،html ها مثلفرمت ریسازگار با سا نی. همچنباشدیرا دارا م رهیها و غداده لتریاضافه کردن چارت، جدول، ف
 .است …و 
 

  Forms :ابزار
مثل سفارشات، درخواست شغل، درخواست  ازیمورد ن یفرمها جادیساده و مناسب است که امکان ا اریبس یبا رابط کاربر  یابزار 

 .کندیرا فراهم م رهیو غ یمرخص
 

  Slides :ابزار
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. کنندیدر مورد آن اظهارنظر م ایکرده و  شیرایو ده،یرا د دهایکه اسال یکسان شیو قابل کنترل و پا دیاسال جادیا یبرا یابزار 
 .باشدیم نتیبه پاورپو لیو قابل تبد دیاسال کی ینفر رو نیامکان کار کردن همزمان چند یوارد فوق داراهمانند م

 
  Sites :ابزار

 .استفاده دارد یبرا یادیز  اریبس یاست که سادگ تیوب سا کی جادیا یبرا نیابزار آنال کی
 

  Jamboard :ابزار
 نیآن با قلم و پاک کردن نوشته ها با انگشت است. ا ینوشتن بر رو تیقابل یاست که دارا ۴K ینچیا ۵۵ شیصفحه نما کی

 .مناسب است اریجلسات از راه دور بس ایو  یطوفان مغز  یبرگزار  یداده و برا صیها را تشخشکل لهیوس
 

  Vault &  Admin :ابزار
 .قسمت قرار گرفته است نیدر ا ستمیکنترل س یبرا ازیموردن یابزارها یتمام

 
  Mobile :ابزار

که به  کندیم شنهادیرا پ یتیر یو مد یتیامن یابزارها G Suiteهمراه متعلق به شرکت،  یهاصورت استفاده کارکنان از تلفن در
 .به اطالعات موجود در آن شد گرانید یاطالعات تلفن همراه را حذف کرده و مانع دسترس توانیواسطه آن م

 
  Search Cloud :ابزار

 .کرد دایرا پ یاز اطالعات موجود در هر برنامه کاربرد یبخش ایبه سرعت تمام مدارک  توانیبزار ما نیا قیطر  از
 
  

 دارد؟ هم یبیمعا Suite G ایآ
است و در صورت بروز  نترنتیبر ا یکامال مبتن G Suite باشد،یهر کاربر م یدالر برا ۱۰تا  ۵ نیآن که ب یهانهیاز هز  گذشته

کوچک مناسب  یوکارهاکسب یبرا ستمیس نیطور ا نیشرکت را متاثر خواهد نمود. هم یندهایفرا یتمام نترنت،یاختالل در ا
خود در  یهانسبت به همرده ی، امکانات بمراتب کمتر Sheets و Slides و Docs ریآن نظ یاز ابزارها ی. برخستین

 .دارند سیآف کروسافتیما
 

و  یابر  یاطالعات شرکت در فضا یتمام رهیاست. ذخ یکماکان به قوت خود باق ت،یامن یعنی G Suite یچالش اصل باالخره
و رمز  یبا داشتن نام کاربر  یمنظر هر شخص نیمواجه کرده است. از ا یجد یبودن آنها را با چالش منیبه آن، ا یامکان دسترس

 .شتخواهد دا یاطالعات دسترس یعبور به تمام
 


