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Suomeksi
Google Drive on selainkäyttöinen tiedostojen pilvitallennuspalvelu, jonka Google-yhtiö avasi 24.
huhtikuuta 2012. Se on osa muun muassa osa oppilaitoksille suunnattua G Suite for Education -sovelluspakettia.
Palvelu tarjoaa Metropolian opiskelijoille ja henkilökunnalle rajattoman määrän ilmaista tallennustilaa. Muille käyttäjille sitä annetaan maksutta viidentoista
gigatavun (15 GB) verran. Lisätilaa saa maksua vastaan.
Google Driveen ladattuja aineistoja voi jakaa ja muokata yhteisöllisesti eri käyttäjien kesken. Levytilapalvelu osaa avata noin 30 eri tiedostotyyppiä
katsottavaksi suoraan selaimessa.
Google Driveen liittyviä oheisohjelmia ovat muun muassa
tekstinkäsittelyohjelma Google Docs
taulukkolaskentaohjelma Google Sheets
presentaatio-ohjelma Google Slides
Google lisäsi Driveen alatoiminnon Shared Drives/Jaetut drivet alkuvuodesta 2017 (alkuperäinen nimi Team Drive). Se on tarkoitettu etenkin
organisaatioiden käyttöön. Shared Drivesiin säilötyissä dokumenteissa työtilan omistajaksi on määritetty "kuka tahansa" organisaatiosta. Työtilaa pystyy
organisaatio siten hallinnoimaan sen jälkeen, kun sen perustaja on mahdollisesti poistunut organisaation palveluksesta. Lisää.

In English
Google Drive is a web app that offers cloud storage service for files, launched by the Google Company on April 24, 2012. It is part of an application
package called Google Apps for Education, aimed at academic institutions.
The service offers Metropolia students and staff unlimited storage space. Other users ge 15GB for free. More storage space can be bought.
Files uploaded to Google Drive can be shared and edited collectively. The file storage service can open 30 different file types for viewing directly in
browser.
Google Drive apps include...
Google Docs, a text editor
Google Sheets, a spreadsheet program
Google Slides, a presentation program
Shared Drives for business file sharing were added to Drive in early 2017. They offer companies an easier way to share files across their organization,
along with more granular access controls over the content those shared folders contain.

Osoite - Address
Drive: http://drive.google.com
Team Drives: https://drive.google.com/drive/team-drives
Metropoliassa myös - Also in Metropolia: https://drive.google.com/a/metropolia.fi/

Kirjallisuutta - Literature
Get Started with Drive (EN, official)
Google Blog (en, official)
Wikipedia (EN, 2019)
How to use Google Drive (EN, 2019)
5 Google Drive Tools For Better Docs, Spreadsheets, Slides, and More (EN, 2019)
Review (EN, 2019)
How to use Google Drive like a boss (EN, 2019)
Drive-FAQ - Vastauksia Google Driven tiedostonhallintaa koskeviin yleisiin kysymyksiin (FI, 2019)
Pilviohje (FI, 2018)
Googletuki (FI)

Videoita - Videos

G Suite video channel on Youtube (EN, official)
Google Drive Tips and Tricks to Save Your Time (EN, 2019)
My Google Drive 2019 Tour (EN, 2019)
Full tutorial (EN, 2018)
Google Drive - Quick Start Training (EN, 2018)
Beginner's Guide to Google Drive for Windows - Backup and Sync 2018 Tutorial (EN, 2018)
Google Drive - jakamisen perusteet (FI, 2019)

Käyttökohteita - Targets of use
tiedostojen tallennus - cloud storage
tiedostojen jakaminen- distribution of files
tiedostojen järjestely - organizing of files

Käyttöehdot - Terms of Service
Sovellus kuuluu Metropolian virallisiin työ- ja opiskeluvälineisiin.
Metropolian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät palvelua Metropolia-tunnuksillaan. Linkit oppaisiin.
Käyttäjätukea antaa Metropolian tietohallinnon Helpdesk.
Sovellusta Metropolian töihin käytettäessä on noudatettava Metropolian pilvipalveluehtoja.
G Suite jakaa keräämiään tietoja Google-yhtiön sisällä tai myös muille yhtiöille.
--The application belongs to the authorized work and study tools in Metropolia.
Metropolia students and staff members use the service with their Metropolia accounts. Links to guides.
User support is provided by the Metropolia IT Services Helpdesk.
Terms of Service of Metropolia cloud services must be applied by each user.
G Suite shares collected data internally or also with third-party companies.

