


Що таке Google Workspace
і навіщо?

- хмарний корпоративний сервіс з централізованим

управлінням

- весь вміст належить організації

- організація забезпечує працівників інструментами

- організація самостійно керує дозволами і безпекою



ЯКІ СПРАВЖНІ
ПРОБЛЕМИ
ВИРІШУЄ
ПЕРЕХІД
ОРГАНІЗАЦІЇ
НА GOOGLE
WORKSPACE ?

- контроль ДЕ і ЩО зберігається

- контроль ХТО і до ЧОГО має доступ

- централізовані налаштування безпеки

- data retention

- хмарні ресурси, сервіси, інструменти



MY DRIVE VS SHARED DRIVE

- 30 Гб на кожного користувача (Gmail,

Drive, Photo)

- можливість придбати додаткове місце

- приватний для кожного користувача

- можна використовувати як автобекап

файлів на комп'ютері

- максимум 400 000 файлів і папок

- максимум 750 Гб в день на користувача

- максимальний розмір файлу 5 Тб

- для спільного доступу

- організація автоматично власниця файлів

- надання доступу зовнішнім користувачам



MY DRIVE

Власник\ця акаунту

SHARED DRIVE

КомандаХто може додавати файли?



MY DRIVE

Власник\ця акаунту

Користувач\ка, які створили

файл чи папку

SHARED DRIVE

Команда

Команда, організація

Хто може додавати файли?

Хто є власниками файлів і

папок?



MY DRIVE

Власник\ця акаунту

Користувач\ка, які створили

файл чи папку

Так, в межах My Drive

SHARED DRIVE

Команда

Команда, організація

Так, залежно від прав доступу до

Shared Drive

Хто може додавати файли?

Хто є власниками файлів і

папок?

Чи можна переміщувати

файли і папки?



MY DRIVE

Власник\ця акаунту

Користувач\ка, які створили

файл чи папку

Так, в межах My Drive

Програма "Резервне

копіювання і синхронізація"

SHARED DRIVE

Команда

Команда, організація

Так, залежно від прав доступу до

Shared Drive

Програма "Google Drive для

комп'ютера"

Хто може додавати файли?

Хто є власниками файлів і

папок?

Чи можна переміщувати

файли і папки?

Синхронізація файлів з

комп'ютером?



MY DRIVE

Власник\ця акаунту

Користувач\ка, які створили

файл чи папку

Так, в межах My Drive

Програма "Резервне

копіювання і синхронізація"

Лише ті, кому ви надали

доступ до конкретних файлів і

папок

SHARED DRIVE

Команда

Команда, організація

Так, залежно від прав доступу до

Shared Drive

Програма "Google Drive для

комп'ютера"

Команда

Хто може додавати файли?

Хто є власниками файлів і

папок?

Чи можна переміщувати

файли і папки?

Синхронізація файлів з

комп'ютером?

Хто має доступ до файлів?



MY DRIVE

04

- Якщо вам потрібне приватне сховище

для даних або даними треба ділитись з

різними людьми

- Інформація є приватною

- невеликі об'єми інформації



SHARED DRIVE

- Якщо ви працюєте над проектом чи

подією разом з іншими людьми і всім

потрібен доступ до однієї і тієї ж

інформації

- Інформація не є приватною

- Потрібно зберігати великі об'єми

інформації, архіви тощо.





























ПРОГРАМИ ДЛЯ
СИНХРОНІЗАЦІЇ ФАЙЛІВ
З КОМП'ЮТЕРОМ

MY DRIVE

Резервне копіювання та синхронізація

https://google.com/drive/download

SHARED DRIVE

Google Drive для комп'ютера

https://dl.google.com/drive-file-stream/GoogleDriveFSSetup.exe



- MY DRIVE -

 

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ Й
СИНХРОНІЗАЦІЯ

- автоматична синхронізація файлів у папці My Drive

- можна вибрати які папки в My Drive синхронізувати з комп'ютером

- резервне копіювання вибраних папок комп'ютера у хмару

- резервне копіювання фото та відео у сервіс Google Photo























- SHARED DRIVE -

 

GOOGLE DRIVE ДЛЯ

КОМП'ЮТЕРА

- легкий доступ до файлів у My Drive та Shared Drives

- можна вибирати які  файли чи папки синхронізувати з комп'ютером



















ЯК
ЗАХИСТИТИ
СВОЇ ДАНІ В
GOOGLE DRIVE

Двофакторна автентифікація

Захист пристроїв

Контроль доступу

Моніторинг активності

Навчання

Сповіщення



Технологічна підтримка НУО, безліч

програмного забезпечення, валідація НУО як

такого, що може отримати пожертвування

https://ukraine.techsoup.global 

techsoup@gurt.org.ua



Безкоштовні консультації, технічна підтримка,

реагування на цифрові інциденти. Допомога з оцінкою

ризиків організації для незалежних медіа, громадських

активістів та правозахисників.

dslua.org

fb.com\cyberlabUkraine


