Google Keep
Keep on muistikirjasovellus, jonka Google-yhtiö julkaisi maaliskuussa 2013.
Googlen muistikirjasovellusta pidetään ominaisuuksiltaan jossakin määrin pelkistetympänä kuin kilpailijoita,
joihin kuuluvat muun muassa Evernote ja Onenote. Siihen voi ladata muistilappuja sekä webbisivuja tai
niiden osia. Muistilappuja pystyy myös ajastamaan. Samoin niitä kykenee ryhmittelemään eri väreillä.
Keep on saatavana Google Driven kautta web-sovelluksena, Google Play -tuotteena Androidkäyttöjärjestelmällä toimiville mobiililaitteille, iOS-sovelluksena sekä Google Chrome -versiona.

Verkko-osoite - Address
https://keep.google.com

Kirjallisuutta - Literature
Ohjeet (FI, virallinen)
What can you do with Google Keep (EN, official)
Comparison of notetaking software (EN, 2020)
22 top tips for Google Keep on Android (EN, 2020)
Wikipedia (EN, 2020)
10 basic tips and tricks (EN, 2020)
Google Keep Notes: What it is, how to use it, and where to download (EN, 2020)
How to collaborate with Google Keep notes (EN, 2020)

Videoita - Videos
Google Workspace Youtube video channel (EN, official)
Full tutorial (EN, 2020)
Tutorial for beginners (EN, 2020)
7 things you should do with Google Keep (EN, 2020)
How to be productive with Google Keep (EN, 2020)

Käyttökohteita - Targets of use
tutkimus - research
työjonon hallinta - managing of the workflow
asioiden järjestely - organizing
asioiden priorisointi - prioritizing
tietojen jako - sharing of information
verkkosivujen tallennus - saving of web pages

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.
Google Workspace 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.
Google Workspace shares collected data internally or also with third-party companies.

