
Et presentem 
Activa el canvi ara...



Tot el que necessites per treballar 
de forma eficient, en un únic lloc...
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1. Pre-visualitzacions d’enllaços per no tenir 
que obrir una altra finestra.

2. Xips intel·ligents en Docs, Sheets i Slides 
amb informació professional i contextual de 
la persona que mencionem.

3. Creació de documents a sales de 
videotrucades grupals.

4. Mode “Picture in Picture” per Meet a Docs, 
Sheets i Slides per poder col·laborar en 
persona en temps real.

Comença

https://www.youtube.com/watch?v=uZXa0N0-Zu0&feature=youtu.be
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· Videotrucades i Xat tot en un ·

Puja elements des de Drive, col·labora en Documents, fulls de càlcul o 
Presentacions, unir-te a reunions online amb Meet o utilitzar el cercador de Google 
per trobar membres de sales, converses guardades i arxius compartits. Amb App 

mòbil corresponent.



4

· Aparença i funcionament ·

Funcions per enviar missatges

1. Activar o desactivar historial
2. Pujar arxius
3. Compartir amb Google Drive
4. Videoconferència
5. Emoticones

Interaccions als missatges

Un missatge enviat es pot editar o li pots 
enviar una reacció amb un emoticono.També 
es pot eliminar el missatge

Sales
Les sales són els grups de 
Hangouts. No es traspassen grups 
antics, s’hauran de crear de nou.
Per enviar un nou missatge, buscar 
una sala o crear sales, i per últim 
escriure a un bot

Bots

El bot @Google Drive t’avisa quan altres usuaris 
comparteixen arxius amb tu, fan comentaris o et 
sol·liciten accés als teus comentaris.

El bot @Meet s’integra directamente amb Google 
Calendar per programar reunions



Simplifica els missatges individuals i en grup Videotrucades segures

Comunica’t de forma segura amb qualsevol company de feina i 
aprofita les funcions avançades pel treball en grup, com és la 
possibilitat de compartir xats, arxius i feines.

● Integrat a la perfecció amb  
Google Workspace

● Seguretat integrada. Xateja 
tranquil/la

● Els perfils administradors 
poden migrar fàcilment a 
tots els usuaris de la versió 
clàssica de Hanghouts a 
Google Chat

Podràs mantenir als membres del teu equip en contacte 
mitjançant el sistema de conferències que aprofita les capacitats i 
la seguretat de la infraestructura global de Google. Inclòs en 
Google Workspace i en Google Workspace per a Centres 
Educatius.

● Reunions sense 
interrupcions. Per a tota 
classe d’empreses.

● Uneix-te a una reunió 
estiguis on estiguis.

● També funciona amb altres 
solucions de videotrucades.
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1. Descarregar i obrir l’aplicació mòbil i versió 
escriptori, o anar a chat.google.com al teu 
navegador web.

2. Iniciar sessió amb la compte de G Suite

Per més informació,  Centro de ayuda de chat de Hangouts.

Activa el canvi, activa...

https://support.google.com/hangoutschat/answer/7652739
https://support.google.com/hangoutschat/answer/7652739
https://chat.google.com
https://support.google.com/hangoutschat



