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Solusi canggih. Inovasi Google. Biaya rendah.
Dengan Google Apps, Anda dapat memberikan perangkat komunikasi dan
kolaborasi generasi masa depan yang dibutuhkan karyawan Anda untuk mengelola
komunikasi elektronik, berbagi dan menayangkan informasi, serta tetap terhubung
saat bepergian.
Apapun yang Anda inginkan, baik melakukan transisi maupun melengkapi
infrastruktur olahpesan Anda saat ini dengan perangkat kolaborasi yang lebih
canggih, Edisi Premier Google Apps akan memberikan kontrol penuh kepada Anda
dengan investasi yang minimal. Edisi Premier Google Apps juga dapat mudah
memenuhi kebutuhan email dan kalender bagi karyawan yang berada di luar ruang
kerja.
Yang terbaik, semuanya di-host oleh Google, sehingga tidak ada perangkat keras
atau perangkat lunak yang harus di-download, diinstal, atau dikelola. Dengan
Google, Anda dapat menyediakan perangkat yang diperlukan semua karyawan
untuk mencapai keberhasilan dan memajukan bisnis Anda.

Komunikasi dan hubungan

Gmail
Email dengan ruang
penyimpanan sebesar
10 GB per account,
iklan opsional,
perangkat pencarian
surat, dan chatting
yang terintegrasi.

Google Talk
SMS dan panggilan
suara gratis ke seluruh
dunia.

Google Calendar
Mengatur rapat dan
acara perusahaan
menggunakan kalender
bersama.

Kolaborasi dan penayangan

Dokumen Google
Membuat, berbagi, dan
berkolaborasi pada
dokumen secara real-
time.

Halaman Awal
Mengakses kotak
masuk, kalender,
dokumen, dan info
perusahaan Anda,
serta mencari Web
dari satu tempat.

Page Creator
 penayangan
halaman Web.

Mengelola layanan Anda

Panel kontrol
Mengelola domain
dan account
pengguna Anda
secara online.

Perluasan
kemampuan API
Mengintegrasikan
sistem TI Anda yang
ada atau solusi pihak
ketiga.

Bantuan dan dukungan
Bantuan selama 24
jam/7 hari, termasuk
dukungan online dan
telepon.

Berhenti Kolaborasi Seperti pada Tahun 1999
Informasi bisnis bersama akan berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun
terakhir. Volume informasi digital telah berkembang pesat, akibatnya sistem,
perangkat, dan antarmuka pengguna yang dirancang untuk pengiriman ke seluruh
dunia melalui dokumen kertas kini sudah kedaluwarsa. Namun demikian, bila
menyangkung soal komunikasi dan kolaborasi, masih banyak organisasi yang tetap
terpaku pada masa lalu.
Perangkat kolaborasi terdahulu beranggapan bahwa setiap dokumen yang dibuat
akan dicetak. Kolaborasi yang berurutan merupakan faktor yang disediakan:
Pertama, Anda akan mengerjakan dokumen, kemudian rekan akan
mengerjakannya kembali, setelah itu rekan lainnya – dan hingga setiap pengguna
harus mengingat tempat penyimpanan versi terakhir dengan tepat. Anda
mengakses pekerjaan mereka menggunakan satu perangkat, dan hanya satu
perangkat – komputer di meja Anda. “Virus”, “spam”, dan “phising” belum menjadi
bagian dari kosa kata dalam menjalankan bisnis.
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Mengapa tidak bekerja seperti Google?
Dunia saat ini sangat berbeda. Sebagian besar informasi yang Anda buat secara
elektronik tidak pernah beralih dari digital. Anda dapat tetap terhubung dengan
orang lain di seluruh dunia selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Algoritma
pencarian lanjutan membantu Anda mencari informasi di manapun berada. Anda
siap untuk dapat berkolaborasi dengan rekan secara real-time, meskipun Anda
berada di lokasi yang berbeda dan menggunakan berbagai perangkat. Meskipun
demikian, sering kali kesenjangan antara kebutuhan berbagi informasi dan
perangkat yang tersedia bagi Anda menimbulkan pertanyaan: Mengapa tidak
semudah Google?

Berita baiknya adalah hal ini dapat berfungsi seperti Google. Edisi Premier Google
Apps akan mengatasi kebutuhan komunikasi, berbagi, dan kolaborasi pengguna
akhir saat ini. Pada saat yang bersamaan, Google Apps dirancang untuk
memudahkan organisasi TI memberikan infrastruktur kolaborasi yang aman,
terukur, dan hemat biaya.

Pengalaman Pengguna Akhir

Komunikasi
Tetap berhubungan dengan rekan dan pihak luar – melalui email, IM, atau VoIP.
Email di Manapun Akses email Anda – semuanya – dari komputer manapun
yang tersambung ke Internet dengan pengalaman pengguna yang sama
kayanya.

Akses mobile Akses email Anda melalui ponsel – bahkan chatting secara real-
time dengan kontak bisnis Anda melalui BlackBerry.

Outlook yang kompatibel Gunakan fitur POP Gmail untuk mengirim dan
menerima email dari aplikasi desktop yang tidak asing lagi.

Pentingnya kapasitas Dengan ruang penyimpanan sebesar 10 GB – 100 kali
lebih besar daripada kotak masuk bisnis biasanya – Anda tidak perlu menghapus
atau mengarsipkan email atau lampiran penting ke disk lokal, hanya karena kotak
masuk Anda penuh.

Melacak semua komunikasi Anda Email dan IM mungkin merupakan dua hal yang
berbeda, namun bukan berarti Anda memerlukan dua tempat berbeda untuk
menggunakannya. Secara otomatis menyimpan IM bersama email Anda. Menerima
pesan suara dalam kotak masuk email Anda? Ya.

Menemukan segalanya Dengan keunggulan pencarian Google, pembuatan
folder tidak lagi rumit seperti di masa lalu. Menemukan email, lampiran, dan
percakapan IM dengan segera.

Sangat internasional Bahasa Inggris, Jepang, Rusia, atau Islandia, antarmuka
pengguna Gmail tersedia dalam 40 bahasa; jadi semua orang dapat bergabung
dalam percakapan.
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Berbagi
Informasi, dokumen, dan kalender publik.
Berbagi dengan semua orang Perlu mempublikasikan kebijakan perjalanan
terbaru? Agenda rapat perusahaan berikutnya? Berbagi dokumen secara mudah
dengan seluruh organisasi Anda. Tidak perlu upload, posting, dan membuat tanda.
Cukup publikasikan.

Hanya berbagi dengan beberapa orang Tentunya, beberapa dokumen tidak perlu
dilihat oleh semua orang. Membatasi izin dengan mudah ke orang yang perlu
melihat atau mengedit dokumen.

Tetap menyatukan semua orang Tayangkan kalender acara, rapat, atau tenggat
waktu yang dapat dilanggan oleh semua orang (atau hanya memilih segelintir orang
tertentu).
Mengakses informasi penting saat bepergian Karena setiap dokumen yang
Anda publikasikan tersedia aman melalui Web, Anda dapat selalu melihat
dokumen penting tersebut dari komputer manapun yang tersambung ke Internet.

Menemukan segalanya Tidak ingat di dokumen apa informasi penting tersebut
disimpan? Menemukan informasi dengan cepat di semua dokumen Anda dan
dokumen orang lain yang telah diberikan kepada Anda.
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Kolaborasi
Tetap tersinkronisasi dengan semua orang dalam tim Anda.
Mendapatkan halaman yang sama Kolaborasikan semua dokumen dan
spreadsheet yang dapat diedit oleh beberapa orang pada saat bersamaan.
Dapatkan pembaruan secara real-time. Memiliki halaman yang sama – secara
harfiah – dengan semua orang yang harus terlibat.

Membuat, meng-upload, atau mengirimkan email Mulai buat dokumen dari awal
atau upload dokumen yang ada. Memilikinya dalam email? Tidak perlu men-
download dan meng-upload – cukup teruskan ke alamat email khusus, dan kami
akan mengkonversinya ke dokumen online yang dapat diedit.

Menjadikannya offline Tentunya sesekali, Anda harus membuat dokumen secara
offline, atau cukup kirimkan dengan cara lama. Anda dapat dengan mudah
menyimpan dokumen sebagai file HTML, dokumen Word, spreadsheet Excel, atau
bahkan file PDF.

Kembali ke masa lalu Lihat dengan mudah dalam berbagai versi dokumen
yang ada selama ini, membandingkannya dan dengan cepat kembali ke versi
yang lebih lama jika diperlukan.

Sibuk di kantor? Apakah hard drive laptop Anda rusak? Apakah motherboard
Anda terbakar? Tidak perlu khawatir. Dokumen Anda aman bersama kami – dan
tersimpan secara otomatis selama Anda bekerja.

Keunggulan Bisnis dan TI
Keamanan dan Privasi Google akan menangani keamanan dan privasi dengan
sangat serius. Komunikasi antara browser Web dan server kami selalu terlindung
menggunakan enkripsi robust. Pusat data kami dilengkapi beberapa sarana
kemanan fisik terkuat yang tersedia. Singkatnya, data Anda aman. Untuk informasi
lebih lanjut tentang cara melindungi data Anda, lihat whitepaper keamanan Google
Apps kami yang terperinci. Namun tentunya keamanan juga terkait dengan virus
dan phising. Kami pastikan data dan pengguna Anda terlindung selama 24 jam/7
hari oleh beberapa teknologi tercanggih di dunia yang mendeteksi dan
menghilangkan virus dalam pesan serta lampiran – dan mengidentifikasi bila
seseorang mencoba mencuri informasi pribadi pengguna Anda.
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Memudahkan Integrasi Kami memahami bahwa platform kolaborasi merupakan
faktor lain dalam sudut pandang TI Anda yang lebih luas. Kami telah merancang
Edisi Premier Google Apps dengan memperhitungkan hal ini. Dengan API kami
yang berbasis pada REST aman dan praktis, Anda dapat mengaktifkan fungsi
lanjutan seperti ketentuan pengguna otomatis, integrasi dengan sistem pendaftaran
tunggal dan dukungan untuk pengarsipan email serta solusi penyesuaian

Pemeliharaan Rendah Karena Edisi Premier Google Apps merupakan layanan
yang di-host, Anda tidak perlu khawatir tentang patch, pemeliharaan perangkat
keras, pencadangan, pemulihan dari bencana, dll.

Nilai yang unggul, lisensi mudah Pada masa lalu, mungkin diperlukan waktu
yang lama untuk mengetahui jumlah yang harus Anda bayarkan untuk sistem email
Anda: pilihan perangkat keras, perangkat lunak server, perangkat lunak klien,
lisensi akses klien, database, sistem operasi, dan bayak lagi. Setelah Anda
mengetahuinya, ternyata – jumlah yang Anda bayarkan terlalu besar. Sebaliknya,
Edisi Premier Google Apps dilisensikan secara langsung kepada setiap pengguna
selama setahun, jadi Anda selalu dapat mengetahui jumlah yang akan Anda
bayarkan dengan mudah.

Pemberian Lisensi dan Penatapan Harga

Harga Edisi

Premier $50/account/tahun

Aplikasi
Gmail, Google Talk, Google Calendar, Dokumen Google, Page X
Creator dan Start Page

– 99,9% jaminan tepat waktu untuk email X
– Kapasitas penyimpanan email 10 GB/account

– Iklan berbasis teks yang relevan di sebelah email Opsional
– Sumber informasi kalender bersama X

Tidak ada batasan account pengguna awal X

Akses mobile X

Panel kontrol administrator X

API untuk mengintegrasikan dengan infrastruktur Anda yang ada X

– Pendaftaran tunggal X
– Ketentuan dan manajemen pengguna X

– Dukungan untuk gateway email X
Perangkat migrasi email Rilis Terbatas

Sumber dukungan online X

Bantuan selama 24 jam/7 hari, termasuk dukungan telepon X
Aplikasi dan layanan pihak ke-3 X
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