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Google Workspace Individual e система на взаимодеиствие, човек в облачната
инфраструктура на Google. Доколкото поведението на човека е предмет на
антрополозите, работещи в корпорацията, не трябва да имаме съмнение в дефинираните
за човека роли чрез Google, в т.ч и Google Individual. . Всеки интегриран Gmail, които е
вече приложен за всички потребители с платени пакети Google Workspace, представлява
по един или друг начин комуникационен робот. Само от плоскостта на екрана на
компютъра си можете да общувате с всички изразни средства ( текст, образ, звук) в
конкретни времеви рамки, на всички езици с всеки друг човек по света. Можете да
кодирате без код свои апликации. Новост е защитата чрез криптиране - ротационни
клиентски крипто ключове. (източник Google Cloud Next).

През 2022 г Google за работа  Google Workspace има 3 милиарда потребители ( Google
Next keyword). В образователните системи те са 150 млн. По-често преподавателите
приемат студентските проекти, представени чрез Google продукти, с лекота внедряват
процеси на преподаване в платформата Google Workspace for Education.

Google Workspace Individual: приложения
Стартира през юни 2021. Gmail, Google Drive, Docs, Calendar,Tasks, Meet, Chat, Spaces.

Новият пакет Google Workspace Individual налага стандат на навигация в мрежата.
Противно на тясната специализация чрез апликации и кодиране, в която архитекти,
юристи, артисти, т.е solo- професионалисти биха се чуствали претоварени, Google
Individual е комфорт за професионалиста. Полезната допирна точка на работния
процес и облачната среда е предварително рамкиран от Google.

Като използвате домейна на личния си акаунт, като Gmail.com, hotmail.com или yahoo.com,
можете да добавите абонамент за Google Workspace Individual. Така получавате
първокласни функции на Google Workspace

http://indit.org
https://workspace.google.com/individual/
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Характеристики

Google Support - човешка поддръжка, на живо 24/7.
За разлика от бизнес акаунт в Google Workspace, не е необходим собствен домейн.
Усвояването на технически инструменти прави времеемко и в крайна сметка скъпо
поддържането на собствен домейн.Тези проекти се превръщат дори в тежест,
освен ако не са обвързани с други бизнес проекти, каузи и общности.

Workspace Individual включва 1 TB място за съхранение във вашия акаунт в
Google.Съхранението включва Gmail, Drive, Photos. Tова е в допълнение към 15
GB място за съхранение, което идва с вашия акаунт в Google
Можете също да получите някои първокласни функции за видео конферентни
срещи в Google Meet с абонамент за Google One (2TB+) в някои държави.

Каква е цената на Google Workspace Individual?
Има 14-дневен безплатен пробен период, така че можете да изпробвате функциите.
Новата цена от 9,99 щатски долара на месец влиза в сила през ноември. Годишният план
стува $99,99, което прави $8,33 на месец./ EUR 8,99. В момента това е същата цена като
Google One с 2 TB място за съхранение.

Можете да анулирате абонамента си за Workspace Individual. Ако направите това, просто
се връщате към обичайните си безплатни функции за личен акаунт в Google.В момента
това е същата цена като Google One с 2 TB място за съхранение.Не е ясно дали това ще
може да се споделя със семейна група, като хранилище с абонамент за Google One, или
това ще добави към съществуващ абонаментен план за хранилище за Google One. От
Google Support все още не знаят.

Премиум функции на Google Meet с Google Workspace Individual
Абонатите на Google Workspace Individual имат достъп до редица първокласни функции за
срещи в Google Meet:

● Групови срещи по-дълги от 60 минути (до 24 часа)
● Участниците могат да се присъединят, без да са влезли в акаунт в Google
● Включване в срещата чрез телефонни номера за участниците
● Набиране от срещата до телефонни номера в САЩ и Канада
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● Ново! Управлявайте презентациите на Google Slides от срещата
● Стаи за под-групи
● Анкети
● Запис

Запишете вашата среща (видео файл и файл за чат в среща)
● Livestreaming, предаване на живо към YouTube (само към канала в основния ви

акаунт в Google)
● Подобрено качество на видео и аудио
● Филтриране на страничен шум
● Облачно базирана обработка на ефекти за пестене на батерията и мощността на

процесора
● Ново! Автоматично кадриране на видео

Забележка: някои премиум функции на Meet също са налични с абонамент за Google One
2TB+ в някои държави.

Професионална страница - график
Създайте страници за онлайн резервации за онлайн или офлайн срещи, като настроите
график за срещи. Добавете бутон за график за срещи или вградете страницата за
резервация на вашия WordPress уебсайт.
https://ninatrankova.com/google/embed-a-professional-booking-page/

Функции на Gmail с Google Workspace Individual
Изпращайте професионално изглеждащи съобщения.

маркетингови имейли и бюлетини:
Създавайте брандирани имейли с персонализирани оформления
Многократно изпращане за маркетингови имейли и бюлетини, което ви позволява
да изпращате съобщения до 1500 отделни получатели наведнъж
Ново! Обединяване на поща за персонализиране на вашите съобщения с
многократно изпращане

Функции на Google Документи с Google Workspace Individual
Подписвайте документи в Google Документи с eSignature. Това в момента е в бета версия
и е доста основно, с повече функции, налични в бъдеще.

https://ninatrankova.com/google/embed-a-professional-booking-page/
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Трябва ли да изберете Google Workspace Individual или Google One Premium
за функциите на Google Workspace?
В някои държави можете да получите разширени функции на Google Workspace в личния
си акаунт в Google, като се абонирате за Google One с поне 2 TB място за съхранение
вместо Workspace Individual.

Google Workspace Individual и Google One включват различни функции, така че едното
може да отговаря на вашите нужди по-добре от другото. Понастоящем предимствата на
Google One Google Workspace включват само функции на Google Meet.

Google Workspace Individual и Google One с предимства за Google Workspace benefits са
налични в 24 държави:.

North America
Canada Mexico United States
South America
Argentina Brazil

Europe
Belgium Finland France Germany Greece Italy Netherlands Portugal Spain Switzerland United
Kingdom Asia-Pacific Australia Indonesia Japan Malaysia Philippines Taiwan Thailand Vietnam
*Още държави са в процес на добавяне.

Източници:
Google Workspace Individual Help Center: Learn about Google Workspace Individual
https://support.google.com/google-workspace-individual/answer/10758004
https://blog.google/products/workspace/workspace-individual/
https://ninatrankova.com/google/embed-a-professional-booking-page/

OnEBoard: комуникационен модел
https://www.oneboard.network/events

Рожденна дата 28.08.2019. Празнувам всяка година на 1 декември чрез предаване на
живо,  livestream. През 2020 предаването се излъчи само за поканените участници и е
качено в YouTube без редакция.

● google domain с пакет за корпорации и всички ексклузивни функционалности
Google Workspace

https://support.google.com/google-workspace-individual/answer/10758004
https://blog.google/products/workspace/workspace-individual/
https://ninatrankova.com/google/embed-a-professional-booking-page/
https://www.oneboard.network/events
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● публичен сайт, чрез който комуникираме в мрежата
● публичен календар  - график на събитията
● Блог
● Newsletter, месечен
● YouTube
● Fb brand, Instagram brand, Pinterest
● Twitter individual activity & chat

Въпроси и отговори
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