Google Apps: enkelt samarbete och kommunikation
i arbetsgrupper med hjälp av Gmail och Google Kalender

Översikt över meddelandetjänster
I Google Apps meddelandeverktyg ingår lösningar för e-post, kalender och snabbmeddelanden
som hjälper anställda att kommunicera och hålla sig uppkopplade oberoende av var och när de
arbetar. De här webbaserade tjänsterna går att komma åt på ett säkert sätt från alla webbläsare,
fungerar på mobila enheter som BlackBerry och iPhone och kan integreras med andra vanliga
e-postsystem som Microsoft Outlook, Apple Mail med flera. De SAML-baserade SSO-tjänsterna
(Single Sign-On) i Google Apps integreras dessutom smidigt med befintliga säkerhets- och
verifieringssystem. Google Apps ger dig produktivitet och minskar IT-avdelningens belastning med en
hanterad lösning med driftsäkerhet på 99,9 % som hjälper grupper att arbeta tillsammans, snabbt.
Gmail

Få kontroll över skräpposten Med avancerade filter kan du hålla skräpposten borta från de anställdas
inkorgar, så att de kan fokusera på viktig e-post och IT-administratörerna kan få fokusera på annat.
Behåll all e-post Med ett lagringsutrymme på 25 GB per användare har du nästan obegränsat
utrymme i din inkorg och behöver inte radera email.
Integrerade snabbmeddelanden Kommunicera direkt med dina kontakter utan att lämna inkorgen
eller ens starta upp ett särskilt program. Ingen programvara krävs.
Inbyggd röst- och videochatt Med röst- och videokonversationer som är integrerade i Gmail är det
enkelt att kommunicera direkt med medarbetare runtom i världen.
Hitta meddelanden med en gång Googles kraftfulla sökteknik är inbyggd i Gmail, vilket gör din
inkorg till ditt alldeles eget, säkra Google-sökverktyg för e-post.
Skydda och säkerställ känslig information Ytterligare skräppostfiltrering från Postini ger de
anställda ett extra skyddslager. Centralt hanterade innehållsfilter ger företag möjlighet att skapa
anpassade riktlinjer för inkommande och utgående e-post och skydda känslig information.
Mobil integrering E-post och snabbmeddelandefunktioner är lättillgängliga på iPhone, BlackBerry
eller andra smarta mobiltelefoner via klientprogram eller webbgränssnitt som är optimerade för
mobila webbläsare.
Återställning och arkivering av meddelande Administratörer kan söka efter och återställa e-post med
90 dagars-arkivering från Postini. Kvarhållning kan utökas av regel- och utforskningsskäl efter behov.
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OM GOOGLE APPS
Google Apps är ett programpaket som
inkluderar Gmail, Google Kalender
(delad kalender), Google Talk (chatt
och VoIP), Google Dokument (hantering
av dokument och samarbete online),
Google Sites (skapande och publicering
av teamwebbplatser), Startsida (en
anpassningsbar samlingsplats för
alla program), Google Video samt
Google säkerhet och efterlevnad.
Google Apps finns i olika utgåvor
som är skräddarsydda för specifika
kundbehov: Standardutgåvan (idealisk
för familjdomäner), Utbildningsutgåvan
(för registrerade skolor, universitet och
andra utbildningsinstitutioner) och
Premierutgåvan (för företag av alla
storlekar).
Om du vill ha mer information öppnar du
http://www.google.com/a

Migrera befintlig e-post Med inbyggda migreringsverktyg kan du flytta e-post från gamla system
till e-postkonton hos Google Apps.
Google Kalender

Enkel schemaläggning av möten Lägg flera kalendrar på varandra och utläs när folk är tillgängliga.
Ange mötesinformation så skickar Google Kalender inbjudningar och uppdaterar bekräftelser.
Dela projektkalendrar Kalendrar kan delas på hela företaget eller med utvalda medarbetare.
Användare kan välja bland en rad behörighetsinställningar när kalendrar delas med andra – de kan
välja vilka som kan visa händelseinformation eller ändra i kalendern.
Bädda in kalender på webbsidor Bädda in en dag-, vecko- eller månadskalender i Google Sites
eller på valfri webbsida; ingen programmering krävs.
Publicera kalendrar Publicera externa företagshändelser genom att publicera en kalender och göra
den sökbar för världen i Googles Kalender-galleri.
Mobil åtkomst Visa händelseinformation, lägg till nya händelser och bjud in gäster med mobila
enheter som BlackBerry och iPhone. Få kalendermeddelanden via SMS.
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Fler detaljer
Funktion

Information

Program som ingår

Gmail, Google Kalender, Google Talk, Google Dokument (ordbehandling, kalkylark
och presentationer), Google Sites och Google Video

Gmail, Google Kalender och Google
Talk Uptime

Servicenivåavtal med driftsäkerhet på 99,9 % för kunder med Premierutgåva.

IMAP och POP

Integrera e-post med vanliga program som Apple Mail och Microsoft Outlook.

Kontrollpanel för administratör

Användningsrapporter, användande av diskutrymme och kontoadministration (ingen
förinställd kontogräns).

API för administration

Hantera användarkonton och synkronisera Google Apps-användare med ditt eget
hanteringssystem.

Rapporterings-API

Visa och skapa rapporter (t.ex. användningsinformation, användarinformation och
statistik) med ditt eget rapporteringssystem.

Verifiering

Google Apps ger dig ett fullständigt och säkert användarverifieringssystem för alla
program. För förbättrad säkerhet kan du använda en SAML-baserad SSO-tjänst
(Single Sign-On). Då kan du koppla företagets eget verifieringssystem till Google
Apps webbaserade inloggning.

SSL

Driv igenom SSL-anslutningar (Secure Socket Layer) automatiskt när användarna
får åtkomst till Gmail, Google Kalender, Google Dokument och Google Sites.

Säkerhet

SAS 70 Type II-granskad.

Marknad för lösningar och tredje
partsprogram och tjänster

Anslut till återförsäljare med integrerade lösningar och utöka Googles sökprodukter
för meddelanden, samarbete och företag.

Mobil åtkomst

Få tillgång till Gmail, Google Kalender, Google Dokument och Google Sites från
mobila enheter som BlackBerry och iPhone.

Delningskontroller

Ange riktlinjer för användardelningsbehörigheter för Google Dokument, Google
Sites och Google Kalender, däribland begränsning av möjligheten att dela innehåll
utanför din domän.

Annonser

Visning av relevanta textbaserade annonser är valfritt och kan stängas av som
standard.

Supportcenter online

U2U-grupp för administratörer; hjälpcenter för administratörer och användare.

Hjälp dygnet runt, alla dagar

Support per e-post- och telefon för allvarliga systemrelaterade problem.

Webbläsare som stöds

Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3, Safari 3.1 och senare versioner av dessa.
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