
Programes, App’s…

Consell tecnològic

09

Sens dubte la segona eina més utilitzada per teletreballar durant aquestes

dies, és, després de les videoconferències, Google Drive.

Anem a veure què és, què ens permet fer i per què és una bona opció per

nosaltres a l’hora de teletreballar.

Comencem des del principi:

Al crear-te un compte de Gmail no només obtens una adreça de correu

sinó que Google també posa a la teva disposició un conjunt d’eines, en

línia, molt interessants, de forma gratuïta. Entre les quals trobem, i només

per anomenar-ne algunes:

-Un canal de Youtube, un compte de Hangouts, un calendari, una agenda

de contactes, un servei de gestió i emmagatzematge de fotografies

(Google fotos) i un dels més importants i del que parlarem avui Google

Drive, entre moltes d’altres.



Podeu veure i accedir de forma ràpida a la majoria d’aquestes eines

desplegant els 9 puntets que trobareu al costat de la vostra imatge de

perfil:

Tots els treballadors d’Àuria disposem d’un correu Gmail de feina, sí,

tot i que veieu la terminació @auriagrup.cat en realitat és gmail.com ,

això vol dir que tots disposeu també de Google Drive.



Però què és Google Drive?

Per simplificar-ho molt direm que bàsicament és dues coses:

1. En primer lloc és un servei web d’allotjament de fitxers. És a dir,

és com si tinguéssiu un llapis de memòria al núvol, al qual podreu

accedir a través de qualsevol ordinador amb internet o des de

qualsevol mòbil o tauleta a través de la seva app.

Penseu que amb un compte de Google, obtens 15 GB

d'emmagatzematge gratuït. L'espai disponible és utilitzat per

Google Drive, Gmail i Google Fotos:



2. En segon lloc és un paquet d’eines d’ofimàtica que et permetrà

crear, compartir, emmagatzemar o fins i tot treballar

simultàniament a varies persones en un mateix document i tot

això en línia i des de qualsevol ordinador, sense la necessitat de

tenir descarregat cap programa.

Quin tipus de documents puc crear amb Drive?

Els més importants (tot i que n’hi ha molts més) són 3:

Documents de text Fulls de càlcul Presentacions

1 2 3



És el que vindria a ser un Word:

Documents de text

De fet, si guardes un document Word a Drive el podràs obrir i

continuar editant des de Google Docs com si d’un document de text

de Google es tractés, sense cap problema. És possible que alguna cosa

es bellugui de lloc però en general la compatibilitat entre Word i els

documents de text de Google és quasi perfecte.



És el que vindria a ser un Excel:

Fulls de càlcul

Com passa amb els documents de text aquestes fulles de càlcul també

guarden una bona compatibilitat amb els documents Excel.



És el que vindria a ser un Power Point:

Presentacions

Com passa amb els altres dos documents aquests també guarden una

bona compatibilitat amb els documents Power Point.



Com començar a crear algun d’aquests documents?

1 Despleguem els 9 puntets que hem vist abans i premem sobre la

icona de Google Drive:

Assegureu-vos que esteu al compte de feina i no al vostre

personal. En cas que estigueu al personal podeu canviar

ràpidament de compte clicant la imatge de perfil i seleccionant

el perfil de feina:

!



2 Un cop dins de Drive premem el botó “Nou” que es senyalitza amb

el signe “+”

Fulanitu
fdesonrapinyes@auriagrup.cat

carajilluman@gmail.com

F



3 Ara escollim quin tipus de document volem crear i premem

sobre ell i ja està:

Característiques que comparteixen tots els documents de Google i

que val la pena conèixer:

En primer lloc és molt interessant saber que tots els documents de

Google els podem compartir perquè els puguin veure o editar altres

persones i fins i tot treballar simultàniament varies persones a la

vegada en el mateix document. En tots els documents es fa de la

mateixa manera. Anem a veure-la:



A la part superior dreta dels documents trobem un botó verd amb un

candau tancat i el text “comparteix”, el candau indica que, de moment,

el document no està compartir amb ningú. Apretem aquest botó:

A continuació es desplegarà un requadre que ens permetrà afegir les

persones amb qui volem compartir el document i quins privilegis li

volem donar:



Immediatament les persones convidades podran accedir a aquest

document des del seu Drive a la pestanya “compartit amb mi”:

En aquest moment quan estiguem treballant en el document podrem

veure quines persones hi estan treballant en aquell mateix moment i

el document ens posarà a disposició un xat privat per què puguem

comunicar-nos entre nosaltres:

Si us fixeu el candau ha desaparegut

La imatge de perfil de les persones que 
hi estiguin treballant apareixerà aquí

xat



Però no només es poden compartir documents de forma individual

sinó que també es poden compartir carpetes senceres amb

documents a l’interior fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la

carpeta que volguem compartir se’ns obrirà el següent desplegable:

Si fem clic a l’opció comparteix només en farà falta indicar amb quina

o quines adreces electròniques la volem compartir:



A part de saber qui hi ha treballant en el document i poder-te

comunicar amb ell o ells també podrem veure a quina casella es troba

escrivint en aquell moment i consultar l’historial d’aportacions que ha

realitzat cada persona.

Hem de tenir clar que podem deixar de compartir el document en el

moment que nosaltres decidim o programar una caducitat.

Si alguna persona amb qui hem compartit el document esborra l’arxiu

només s’esborrarà del seu drive, nosaltres el continuarem tenint

disponible. I si l’esborrem nosaltres sense voler el podem recuperar de

la paperera del Drive.

Una altra característica de tots els documents de Google és que no

s’han d’anar guardant els canvis que es facin ja que aquesta tasca la fa

Google automàticament per nosaltres així que no us torneu bojos

buscant la opció “guardar” per què no hi és.

A part de treballar-hi en línia aquests documents també es poden

descarregar fàcilment al nostre ordinador. Hi ha dues maneres molt

semblants de fer-ho:



La primera és: tenint el document que volem descarregar obert

cliquem la opció “fitxer” de la barra d’opcions superior, en el

desplegable que apareixerà seleccionem “baixa” i a continuació

escollim el format en el que volem descarregar l’arxiu:

1

2

3

Com veieu fins i tot havent creat el document amb l’eina Google

diapositives ens permet descarregar-lo en format power point.



I la segona és, amb el document tancat, clicar sobre la miniatura del

document amb el botó dret del ratolí, a la unitat d’emmagatzematge i

seleccionar la opció “baixa” del desplegable.

És més ràpid però no et deixa escollir el format de la descàrrega:



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.and
roid.apps.docs&gl=ES

Recordeu que podeu descarregar l’app de Drive a la botiga de Google

Play per poder accedir a Drive des del mòbil o tauleta:

En resum:

= +

Intenteu provar i experimentar amb aquestes eines però si us encalleu

en algun punt no dubteu a contactar amb nosaltres.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&gl=ES

