Pricing

Comparar planos em detalhe
Business Plus

Enterprise

Gmail Email empresarial









Email personalizado para a

























Get Sta ed

Business Starter

Business Standard



Produtividade e colaboração

sua empresa

Proteção contra phishing e
spam que bloqueia mais de
99,9% dos ataques

Experiência de email sem
anúncios

See less features

Meet Conferência de voz e

100 pa icipantes

150 pa icipantes

250 pa icipantes

250 pa icipantes

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas



































videoconferência

Duração da reunião
(máxima)

Números de telefone para
ligar nos EUA e
internacionais

Quadro digital

Gravações de reuniões
guardadas no Google Drive

Controlos de moderação
DISPONÍVEL BREVEMENTE

Opção de levantar mão
DISPONÍVEL BREVEMENTE

Sondagem e perguntas e

















respostas
DISPONÍVEL BREVEMENTE

Salas de sessão dividida
DISPONÍVEL BREVEMENTE

Monitorização da
participação
DISPONÍVEL BREVEMENTE



Supressão de ruído

100 000 visitantes

Stream em direto no
domínio

See less features
Drive Armazenamento na

30 GB por utilizador

2 TB por utilizador

5 TB por utilizador

Todo o espaço que precisar

nuvem seguro

Drive File Stream









Suporte para mais de 100

































tipos de cheiros

Discos partilhados para a
sua equipa

See less features
Chat Mensagens de equipa

Ativação ou desativação do



histórico por prede nição

Aceitação automática de
convites































Notas partilhadas no Keep









Criador de Websites do Sites









Construtor de inquéritos do









Chat fora do seu domínio

See less features
Calendário Calendários
partilhados

Procura e reserva de salas
de videoconferências

See less features
Docs, Sheets e Slides
Criação de conteúdo de
colaboração

Forms

Interoperabilidade com































cheiros do O ce

Análises mais simples com
funcionalidades de
preenchimento inteligente,
limpeza inteligente e
respostas

Ajuda de redação com
Composição inteligente,
sugestões de gramática e
correção ortográ ca
automática

Branding personalizado para
modelos de documentos e
formulários

Páginas associadas



See less features


AppSheet Criação de apps
sem código

Currents Interação com









Dados originais

Dados originais

Dados originais e de
terceiros

funcionários

Cloud Search Pesquisa
inteligente

Segurança e gestão
Validação em dois passos









Controlos de políticas









baseadas em grupos

Programa de Proteção
avançada

Gestão de pontos nais

Vault: retenção, arquivo e
procura de dados

Prevenção contra a perda de
dados (DLP)









Fundamental

Fundamental

Avançada

Empresarial






Cloud ID Premium



Acesso sensível ao contexto



Centro de segurança



Encriptação S/MIME



Regiões dos dados



Transparência de acesso



