Workspace

Agora, pode encontrar tudo o que necessita para realizar as
suas tarefas num só lugar: apresentamos o Google Workspace.
Em casa, no trabalho ou na sala de aula, é a melhor forma de criar, comunicar e
colaborar. O Google Workspace reúne funcionalidades de mensagens, reuniões,
documentos e tarefas de forma totalmente integrada. Tudo com a segurança
fidedigna da Google e na nuvem global mais eficiente de sempre.
Ferramentas familiares, menos distrações e mais tempo para fazer tudo o que é preciso.
Tenha um aspeto profissional com o Gmail
Obtenha um email personalizado (oseunome@asuaempresa.com) e mais de 30 GB de
armazenamento na caixa de entrada. Compatível com o Microsoft Outlook e outros clientes de email.

Agende de forma inteligente com o Calendário Google
Agende reuniões em horários em que todos possam estar presentes. Receba lembretes
diretamente na caixa de entrada do Gmail.

Armazene e partilhe ficheiros na nuvem com o Google Drive
Guarde ficheiros de trabalho no Google Drive e aceda aos mesmos a partir de qualquer dispositivo.
Colabore em tempo real.
PERÍODO
EXPERIMENTAL
GRATUITO DE

14 DIAS

Experimente o Google Workspace gratuitamente durante 14 dias

O G Suite ajuda-o a si e à sua equipa a trabalhar em conjunto a partir de qualquer lugar.
Endereços de email profissionais, armazenamento online, calendários partilhados, videoconferências e muito mais.
Para além disso, pode criar, editar e partilhar ficheiros em viagem a partir do seu telemóvel, portátil ou tablet.
Com o nosso apoio técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, terá sempre assistência
garantida. Os especialistas da Google estão à distância de uma simples chamada para lhe
prestar aconselhamento e apoio técnico.

€

A partir de 5.20 € por utilizador/mês, pode reunir a sua equipa com um email profissional,
armazenamento online, videoconferências e muito mais.

Mais de 5 milhões de empresas utilizam o Google Workspace

