Google Meet
Suomeksi
Meet (entinen Hangouts Meet) on yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitettu pikaviesti- ja videopuhelusovellus,
jonka Google-yhtiö toi markkinoille alkuvuodesta 2017.
Meet tukee videoneuvotteluja, joiden osallistujamäärä nousee aina 100 henkilöön. Lisäksi Meetiin ei
tarvitse osallistujan kirjautua tai rekisteröityä - kutsu riittää.
Yrityksille tarjotuista yhteistyö- ja videoneuvottelusovelluksista on tullut 2010-luvun jälkipuoliskolla
suosittuja. Meet yrittää raivata markkinoita muun muassa Zoomilta ja Microsoftin Teamsilta,

In English
Meet (formerly Hangouts Meet) is an instant messaging and video call application which Google
brought to the business and education market in early 2017.
Meets supports up to 100 people per session but lacks broadcasting and voting capabilities. You can invite
participants to the call by simply sending the URL link of the Hangouts session.

Osoite - Address
https://meet.google.com

Kirjallisuutta - Literature
Meet vs. classic Hangouts (EN, official)
Get started (EN, official)
Meet help (EN, official)
Wikipedia (EN, 2020)
Review (EN, 2020)
How to use Hangouts Meet to share your screen in video meetings (EN, 2020)
Google Meet (FI, virallinen)
Kolme tapaa luoda etäopetusitunti (FI, 2021)
Pikaohjeet (FI, 2020)

Videoita - Videos
Google Workspace video channel on Youtube (EN, official)
Google for Education video channel on Youtube (EN, official)
Present high-quality video and audio in Google Meet (EN, 2020, official)
Hangouts Meetin toiminta (FI, 2020)
Livestriimaus Meetissä (FI, 2020)
Google Meet Premium (FI, 2020)
Perusteet (FI, 2020)
Kuinka esittää Slides-esitystä ja nähdä oppilaat samalla? (FI, 2020)

Käyttökohteita - Targets of use
videoneuvottelu - video conference
etäopetus - distant learning
kokous - meeting
hajautettu ryhmätyö - distributed team work
projektinhallinta - project management

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.

