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A. Comunicacions del projecte 

A.1. Inici Projecte Darwin canvi de plataforma (correu / site) 

Enviat per: Ignasi Carrer, Director General de Ruby&Tree, o David Houdini, Director General 
de Dugongo Jeans 

Subjecte: Projecte Darwin: Google Apps arriba a Ruby&Tree 

Hola [Nom Empleat], 

A Ruby&Tree creiem amb la innovació constant per a seguir essent líders del mercat i 
continuar oferint als nostres clients un producte extraordinari al millor preu. Per a poder fer-
ho, busquem noves formes de treballar i millorar. 

En aquesta mateixa línia, hem apostat per realitzar un canvi en la plataforma de treball, i 
moure l’empresa al núvol de la mà de Google. Durant els propers mesos, de forma fasejada, 
treballarem per a substituir la nostra eina de correu, contactes i agenda cap la solució 
Google Apps a través del Projecte Darwin. 

 

Què és Google Apps? 

Google Apps és un servei de Google que proporciona un grup de productes propis per a les 
empreses. Correu electrònic professional de Gmail, gestió de contactes amb Contacts, 
compartició de calendaris a través de Google Calendar, xat i videoconferències de 
Hangouts, emmagatzematge online amb Google Drive o format propi de documents Google 



Pág. 4  Memoria 

 

Docs entre d’altres. Tots aquests serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb 
qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Què ens ofereix Google Apps? 

Google Apps ens ofereix un servei robust i innovador que ens proporcionarà una major 
accessibilitat a les nostres dades i millorarà la col·laboració entre empleats i departaments. 
Els serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb qualsevol dispositiu, des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Com es durà a terme el canvi de plataforma? 

Durant els propers mesos, de forma fasejada, treballarem per a substituir la nostra eina de 
correu, contactes i agenda cap la solució Google Apps a través del Projecte Darwin. El 
vostre històric de dades (correus, contactes i calendaris) serà migrat al nou entorn i en cap 
moment deixareu de tenir el correu operatiu. A més, us facilitarem el material necessari per 
a us formeu en les noves eines i pugueu treure el major profit. 

En les properes setmanes us tornarem a informar amb més detalls del Projecte Darwin. 
Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ignasi Carrer – Director General Ruby&Tree 

David Houdini - Director General Dugong Jeans 
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A.2. Inici Projecte Darwin canvi de plataforma (revista) 

Projecte Darwin: Google Apps arriba a Ruby&Tree 

A Ruby&Tree creiem amb la innovació 
constant per a seguir essent líders del 
mercat i continuar oferint als nostres 
clients un producte extraordinari al 
millor preu. Per a poder fer-ho, 
busquem noves formes de treballar i 
millorar. 

En aquesta mateixa línia, hem apostat 
per realitzar un canvi en la plataforma de treball, i moure l’empresa al núvol de la mà de 
Google. Durant els propers mesos, de forma fasejada, treballarem per a substituir la nostra 
eina de correu, contactes i agenda cap la solució Google Apps a través del Projecte Darwin. 

Google Apps és un servei de Google que proporciona un grup de productes propis per a les 
empreses. Correu electrònic professional de Gmail, gestió de contactes amb Contacts, 
compartició de calendaris a través de Google Calendar, xat i videoconferències de 
Hangouts, emmagatzematge online amb Google Drive o format propi de documents Google 
Docs entre d’altres. Tots aquests serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb 
qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Google Apps ens ofereix 
un servei robust i innovador que ens proporcionarà una major accessibilitat a les nostres 
dades i millorarà la col·laboració entre empleats i departaments. 

En les properes setmanes us tornarem a informar amb més detalls del Projecte Darwin. 

Ignasi Carrer - Director General Ruby&Tree 
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A.3. Inici Projecte Darwin canvi de plataforma (intranet) 
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A.4. Canvi plataforma usuaris Core IT (correu / site) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Canvi plataforma usuaris Core IT 

Hola [Nom Empleat], 

El Projecte Darwin per al canvi de plataforma de treball a Google Apps ja esta en marxa, i a 
Ruby&Tree ja estem treballant per a que els primers usuaris facin el canvi. Com a 
treballador del departament de Tecnologies de la Informació de Ruby&Tree, formes part del 
primer grup d’usuaris (Core IT) que farà el canvi. 

Com es durà a terme el canvi de plataforma? 

El proper dilluns 20 de gener, podràs accedir al teu compte de Google Apps. A partir d’aquell 
moment tots els correus nous seran entregats directament a Gmail i el teu històric de dades 
estarà essent migrat. 

Que hauré de fer? 

Utilitza les següents dades per a accedir: 

• Direcció de correu: nom.cognom@rubyandtree.com 

• Password temporal: DNI 

Un cop accedeixis et demanaran que modifiquis el password temporal per un de nou que 
contingui almenys 8 dígits. 

Que es migrarà? 

• Tots els correus rebuts o enviats posteriors a l’1 de gener de 2013. 

• Tota l’estructura de carpetes d’Outlook (no es migrarà Spam o Paperera) 

• Tots els esdeveniments del calendari 

• Tots els contactes personals 
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Què és Google Apps? 

Google Apps és un servei de Google que proporciona un grup de productes propis per a les 
empreses. Correu electrònic professional de Gmail, gestió de contactes amb Contacts, 
compartició de calendaris a través de Google Calendar, xat i videoconferències de 
Hangouts, emmagatzematge online amb Google Drive o format propi de documents Google 
Docs entre d’altres. Tots aquests serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb 
qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Què ens ofereix Google Apps? 

Google Apps ens ofereix un servei robust i innovador que ens proporcionarà una major 
accessibilitat a les nostres dades i millorarà la col·laboració entre empleats i departaments. 
Els serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb qualsevol dispositiu, des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

FAQs 

Puc utilitzar el servei d’Outlook un cop tingui accés a Google Apps? 

Podràs utilitzar Outlook només com a consulta i verificar que tot s’ha migrat correctament. 
No podràs utilitzar-ho per a enviar nous correus ni respondre’n. 

Puc seguir treballant amb els companys que encara utilitzen Outlook? 

Si, aquest canvi no interfereix en la forma de treballar. 

Puc accedir ja al meu compte de Google Apps? 

No, és important no accedir al teu compte fins dilluns dematí per a no interferir en el 
procediment de canvi. 

Deixaré de rebre correus durant el procés de migració? 

No, en cap moment es deixaran de rebre correus. 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.5. Formació Administradors IT (correu) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formació Administradors IT 

Hola [Nom Empleat], 

El proper dilluns 12 de gener estàs convocat a la sessió de Formació a Administradors IT. 

La sessió està enfocada a capacitar els administradors del departament d’IT en l’ús del 
Panell de Control de Google Apps. 

• Lloc: Oficina Central Barcelona 

• Modalitat: Presencial 

• Data: 12/01/2015 

• Hora inici: 9 hores 

• Hora finalització: 13 hores 

• Agenda: Agenda formació a Administradors IT (document adjunt) 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb mi. 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.6. Formació Helpdesk IT (correu) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formació Helpdesk IT 

Hola [Nom Empleat], 

El proper dilluns [19 o 20] de gener estàs convocat a la sessió de Formació a Helpdesk IT. 

La sessió està enfocada a capacitar els empleats del departament d’IT que treballen en el 
suport intern en l’ús de les eines del Panell de Control de Google Apps. 

• Lloc: [Oficina Central Barcelona o Oficina Mànager] 

• Modalitat: [Presencial o Remot] 

• Data: [19 o 20]/01/2015 

• Hora inici: [9 o 14] hores 

• Hora finalització: [13 o 18] hores 

• Agenda: Agenda formació a Helpdesk IT (document adjunt) 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb mi. 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.7. Site de Suport (correu / site) 

Enviat per: Ignasi Carrer, Director General de Ruby&Tree, o David Houdini, Director General 
de Dugongo Jeans 

Subjecte: Projecte Darwin: Site de Suport 

Hola [Nom Empleat], 

El Projecte Darwin per al canvi de plataforma de treball a Google Apps ja esta en marxa, i a 
Ruby&Tree ja estem treballant per a que el canvi sigui el més fàcil i còmode per a tothom. 

Us escrivim per a comunicar-vos que hem posat en marxa un portal web on podreu trobar 
informació relacionada amb el projecte i les noves eines de Google Apps. 

Site de Suport: https://sites.google.com/site/desplegamentgapps/ 

 

El portal contarà amb les següents seccions: 

• Google Apps: què és, quins serveis el formen i beneficis pels usuaris. 

• Subpàgines dels serveis: cada un dels serveis (Gmail, Calendar, Contacts, 
Hangouts, Drive, Google Docs i Google Sites) disposa d’una pàgina amb detalls de 
les funcionalitats i configuracions disponibles. 

• Projecte Darwin: secció relacionada amb el projecte de desplegament dins l’empresa 
amb detalls de com es durà a terme el projecte (fases), dates de les fites més 
importants i qui està al darrere del projecte. 
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• Noticies: a mesura que el projecte vagi avançant, es publicaran les fites 
aconseguides, així com les mateixes comunicacions que s’envien als usuaris. 

• Google Guides: coneix qui és el teu Google Guide i formulari per a contactar amb ell. 

• Suport Tècnic: formulari per a notificar una incidència tècnica amb un dels serveis de 
Google Apps. 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.8. Reclutament Google Guides (correu / site) 

Enviat per: Ignasi Carrer, Director General de Ruby&Tree, o David Houdini, Director General 
de Dugongo Jeans 

Subjecte: Projecte Darwin: Programa Google Guides 

Hola [Nom Empleat], 

El Projecte Darwin per al canvi de plataforma de treball a Google Apps ja esta en marxa, i a 
Ruby&Tree ja estem treballant per a que el canvi sigui el més fàcil i còmode per a tothom. 
Per a fer-ho necessitem la vostra ajuda. 

Hem posat en marxa el programa Google Guides que ens ajudarà a que l’experiència del 
canvi sigui la millor per a tots els empleats de l’empresa. Els Google Guides són un grup 
representatiu de l’empresa, que donarà suport als seus companys un cop estiguin migrats a 
l’entorn de Google Apps. 

Com em puc inscriure al programa? 

Contesta el següent mail especificant el teu nom, direcció, departament i càrrec dins 
l’empresa i ens posarem en contacte el més aviat possible. 

Quins requisits ha de tenir un Google Guide? 

Un Google Guide ha de tenir uns coneixements avançats d’ofimàtica, ser un bon 
comunicador, tenir una actitud activa i de líder, ser fàcil d’identificar, tenir credibilitat i ser 
respectat dins el seu entorn de feina. 

Quina formació rebrà un Google Guide? 

Els Google Guides seran migrats en una de les primeres fases del projecte. A més, tindran 
l’oportunitat d’assistir a un curs de formació de 4 hores on podrà adquirir coneixements de 
les principals eines de Google Apps: Gmail, Calendar, Hangouts o Drive. 

Que haurà de fer? 

Els Google Guides hauran de: 

• Utilitzar la documentació i recursos de formació 
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• Aportar feedback sobre la formació i el seu desplegament, i el dels seus companys 
de feina 

• Ajudar als membres de la seva oficina o departament en el moment del Go-Live 
resolvent dubtes i treballant com a intermediari entre l’equip de projecte i els usuaris 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.9. Canvi usuaris Early Adopters (correu / site) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Canvi plataforma usuaris Early Adopters 

Hola [Nom Empleat], 

El Projecte Darwin per al canvi de plataforma de treball a Google Apps segueix avançant, i a 
Ruby&Tree ja estem treballant per a que puguis fer el canvi. Has estat seleccionat per a 
formar part del grup d’Early Adopters. Un grup d’usuaris que serà migrat a la nova 
plataforma amb anterioritat a la resta d’usuaris i podrà començar a treballar amb les noves 
eines. 

Com es durà a terme el canvi de plataforma? 

El proper dilluns 23 de febrer, podràs accedir al teu compte de Google Apps. A partir d’aquell 
moment tots els correus nous seran entregats directament a Gmail i el teu històric de dades 
estarà essent migrat. 

Que hauré de fer? 

Utilitza les següents dades per a accedir: 

• Direcció de correu: nom.cognom@rubyandtree.com 

• Password temporal: DNI 

Un cop accedeixis et demanaran que modifiquis el password temporal per un de nou que 
contingui almenys 8 dígits. 

Que es migrarà? 

• Tots els correus rebuts o enviats posteriors a l’1 de gener de 2013. 

• Tota l’estructura de carpetes d’Outlook (no es migrarà Spam o Paperera) 

• Tots els esdeveniments del calendari 

• Tots els contactes personals 
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Què és Google Apps? 

Google Apps és un servei de Google que proporciona un grup de productes propis per a les 
empreses. Correu electrònic professional de Gmail, gestió de contactes amb Contacts, 
compartició de calendaris a través de Google Calendar, xat i videoconferències de 
Hangouts, emmagatzematge online amb Google Drive o format propi de documents Google 
Docs entre d’altres. Tots aquests serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb 
qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Què ens ofereix Google Apps? 

Google Apps ens ofereix un servei robust i innovador que ens proporcionarà una major 
accessibilitat a les nostres dades i millorarà la col·laboració entre empleats i departaments. 
Els serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb qualsevol dispositiu, des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

FAQs 

Puc utilitzar el servei d’Outlook un cop tingui accés a Google Apps? 

Podràs utilitzar Outlook només com a consulta i verificar que tot s’ha migrat correctament. 
No podràs utilitzar-ho per a enviar nous correus ni respondre’n. 

Puc seguir treballant amb els companys que encara utilitzen Outlook? 

Si, aquest canvi no interfereix en la forma de treballar. 

Puc accedir ja al meu compte de Google Apps? 

No, és important no accedir al teu compte fins dilluns dematí per a no interferir en el 
procediment de canvi. 

Deixaré de rebre correus durant el procés de migració? 

No, en cap moment es deixaran de rebre correus. 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.10. Formació Formadors (correu) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formació Formadors 

Hola [Nom Empleat], 

El proper dilluns 9 de febrer estàs convocat a la sessió de Formació a Formadors. 

La sessió està enfocada a la comprensió completa dels serveis de Google Apps, per a 
capacitar-vos a poder realitzar formacions internes. 

• Lloc: Oficina Central Barcelona 

• Modalitat: [Presencial o Remot] 

• Data: 09/02/2015 

• Hora inici: 9 hores 

• Hora finalització: 18 hores 

• Agenda: Agenda formació a Formadors (document adjunt) 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.11. Formació Google Experts (correu) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formació Google Experts 

Hola [Nom Empleat], 

El proper dilluns 2 de febrer estàs convocat a la sessió de Formació a Google Experts. Has 
estat seleccionat per formar part d’aquest grup d’usuaris que rebrà una formació completa 
dels serveis de Google Apps i poder donar un cop de mà a la resta d’usuaris de 
l’organització en el desplegament. 

• Lloc: Oficina Central Barcelona 

• Modalitat: [Presencial o Remot] 

• Data: 02/02/2015 

• Hora inici: 9 hores 

• Hora finalització: 18 hores 

• Agenda: Agenda formació a Google Experts (document adjunt) 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.12. Formació Google Guides (correu) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formació Google Guides 

Hola [Nom Empleat], 

El proper dia 16-17-18 de febrer estàs convocat a la sessió de Formació a Google Guides. 
Has estat seleccionat per formar part d’aquest grup d’usuaris que rebrà una formació 
completa dels serveis de Google Apps i poder donar un cop de mà a la resta d’usuaris de 
l’organització en el desplegament. 

• Lloc: Oficina Central Barcelona 

• Modalitat: [Presencial o Remot] 

• Data: [16-17-18]/02/2015 

• Hora inici: [9 o 14] hores 

• Hora finalització: [13 o 18] hores 

• Agenda: Agenda formació a Google Guides (document adjunt) 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.13. Canvi usuaris Go-Live (correu / site) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Canvi plataforma usuaris Grup [X] 

Hola [Nom Empleat], 

El Projecte Darwin per al canvi de plataforma de treball a Google Apps segueix avançant, i a 
Ruby&Tree ja estem treballant per a que puguis fer el canvi durant les properes setmanes. 

Com es durà a terme el canvi de plataforma? 

El proper dilluns [X] de [març, abril o maig], podràs accedir al teu compte de Google Apps. A 
partir d’aquell moment tots els correus nous seran entregats directament a Gmail i el teu 
històric de dades estarà essent migrat. 

Que hauré de fer? 

Utilitza les següents dades per a accedir: 

• Direcció de correu: nom.cognom@rubyandtree.com 

• Password temporal: DNI 

Un cop accedeixis et demanaran que modifiquis el password temporal per un de nou que 
contingui almenys 8 dígits. 

Que es migrarà? 

• Tots els correus rebuts o enviats posteriors a l’1 de gener de 2013. 

• Tota l’estructura de carpetes d’Outlook (no es migrarà Spam o Paperera) 

• Tots els esdeveniments del calendari 

• Tots els contactes personals 

Què és Google Apps? 

Google Apps és un servei de Google que proporciona un grup de productes propis per a les 
empreses. Correu electrònic professional de Gmail, gestió de contactes amb Contacts, 
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compartició de calendaris a través de Google Calendar, xat i videoconferències de 
Hangouts, emmagatzematge online amb Google Drive o format propi de documents Google 
Docs entre d’altres. Tots aquests serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb 
qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Què ens ofereix Google Apps? 

Google Apps ens ofereix un servei robust i innovador que ens proporcionarà una major 
accessibilitat a les nostres dades i millorarà la col·laboració entre empleats i departaments. 
Els serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb qualsevol dispositiu, des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

FAQs 

Puc utilitzar el servei d’Outlook un cop tingui accés a Google Apps? 

Podràs utilitzar Outlook només com a consulta i verificar que tot s’ha migrat correctament. 
No podràs utilitzar-ho per a enviar nous correus ni respondre’n. 

Puc seguir treballant amb els companys que encara utilitzen Outlook? 

Si, aquest canvi no interfereix en la forma de treballar. 

Puc accedir ja al meu compte de Google Apps? 

No, és important no accedir al teu compte fins dilluns dematí per a no interferir en el 
procediment de canvi. 

Deixaré de rebre correus durant el procés de migració? 

No, en cap moment es deixaran de rebre correus. 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.14. Formacions Webinars (correu / site) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formacions Webinar 

Hola [Nom Empleat], 

El Projecte Darwin per al canvi de plataforma de treball a Google Apps segueix avançant, i a 
Ruby&Tree ja estem treballant per a que puguis fer el canvi durant les properes setmanes. 

Des d’avui, llancem un calendari amb les diferents sessions de formació webinar que es 
realitzaran sobre les diferents eines de Google Apps. Tots els usuaris us podeu apuntar a 
les que creieu més interessants, però degut a la quantitat d’usuaris us demanarem que 
només ho feu quan realment hi pugueu assistir, doncs les places són limitades. 

Els cursos que es realitzaran són: 

• Gmail: curs específic per a conèixer amb detall les funcionalitats de Gmail 

• Calendari, Contactes i Hangouts: curs específic per a conèixer amb detall les 
funcionalitats de Calendari, Contactes i Hangouts. 

• Col·laboració: curs específic per a conèixer amb detall les funcionalitats de Google 
Drive i Google Docs 

• Dispositius mòbils: curs específic per a conèixer amb detall les funcionalitats dels 
dispositius mòbils amb Google Apps 

• Delegació: curs específic per a conèixer amb detall les funcionalitats dels comptes o 
calendaris delegats 

Com em puc apuntar? 

Al Site de Suport trobaràs un calendari amb totes les formacions a realitzar i un link per a 
inscriure’t a qualsevol d’ells. 

Necessito algun tipus de coneixements previs? 

Excepte al curs de Gmail, serà necessari tenir uns coneixements mínims de l’eina de correu 
Gmail, doncs la resta d’eines estan estretament relacionades amb aquest servei. 
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Si tens més preguntes pots consultar el Site de Suport o posar-te en contacte amb el teu 
Google Guide. 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.15. Benvinguda usuaris Go-Live (correu / site) 

Enviat per: Ignasi Carrer, Director General de Ruby&Tree, o David Houdini, Director General 
de Dugongo Jeans 

Subjecte: Projecte Darwin: Benvingut a Google Apps 

Hola [Nom Empleat], benvingut a Google Apps! 

Des d’avui treballaràs amb les eines corporatives de Google Apps amb el teu correu 
d’empresa. Veuràs que es tracta d’eines molt intuïtives i fàcils d’utilitzar. 

A Ruby&Tree creiem amb la innovació constant per a seguir essent líders del mercat i 
continuar oferint als nostres clients un producte extraordinari al millor preu. Per a poder fer-
ho, busquem noves formes de treballar i millorar. Creiem que Google Apps compleix amb 
aquestes expectatives i en les properes setmanes tots els empleats de Ruby&Tree hi 
començaran a treballar. 

Què és Google Apps? 

Google Apps és un servei de Google que proporciona un grup de productes propis per a les 
empreses. Correu electrònic professional de Gmail, gestió de contactes amb Contacts, 
compartició de calendaris a través de Google Calendar, xat i videoconferències de 
Hangouts, emmagatzematge online amb Google Drive o format propi de documents Google 
Docs entre d’altres. Tots aquests serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb 
qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Què ens ofereix Google Apps? 

Google Apps ens ofereix un servei robust i innovador que ens proporcionarà una major 
accessibilitat a les nostres dades i millorarà la col·laboració entre empleats i departaments. 
Els serveis estan integrats al núvol, facilitant l’accés amb qualsevol dispositiu, des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Si tens més preguntes pots consultar el Site de Suport o posar-te en contacte amb el teu 
Google Guide. Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ignasi Carrer - Director General Ruby&Tree 

David Houdini - Director General Dugong Jeans 
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A.16. Formació Executius (correu) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formació Executius 

Hola [Nom Empleat], 

El proper dia XX de XX estàs convocat a la sessió de Formació a Executius. La formació et 
permetrà tenir un coneixement bàsic dels serveis de Google Apps en la realització de les 
tasques associades a la teva feina. 

• Lloc: [Oficina Central Barcelona o Oficina Manager] 

• Modalitat: [Presencial o Remot] 

• Data: XX/XX/2015 

• Hora inici: 10 hores 

• Hora finalització: 12 hores 

• Agenda: Agenda formació a Executius (document adjunt) 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.17. Formació Direcció General (correu) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Formació Direcció General 

Hola [Nom Empleat], 

El proper dia 16-17-18 de març estàs convocat a la sessió de Formació a Direcció General. 
La formació et permetrà tenir un coneixement bàsic dels serveis de Google Apps en la 
realització de les tasques associades a la teva feina. 

• Lloc: Oficina Central Barcelona 

• Modalitat: Presencial 

• Data: 16-17-18/03/2015 

• Hora inici: 10 hores 

• Hora finalització: 12 hores 

• Agenda: Agenda formació a Direcció General (document adjunt) 

Si tens més preguntes pots posar-te en contacte amb 
support.googleapps@rubyandtree.com 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.18. Consells, exàmens i certificacions (correu / site) 

Enviat per: Ferran Pujol, Director IT Ruby&Tree 

Subjecte: Consells, exàmens i certificacions 

Hola [Nom Empleat], 

El Projecte Darwin per al canvi de plataforma de treball a Google Apps segueix avançant, i a 
Ruby&Tree treballem per a que tots puguem tenir els màxims coneixements sobre les noves 
eines. 

Si fa unes setmanes us comunicàvem la programació de sessions de formació a través de 
webinars sobre les eines de Gmail, Calendari, Hangouts o Drive entre altres, avui volem 
donar una altra passa per a tots aquells que busqueu ampliar els vostres coneixements: 

Consells (enllaços d’interès): 

• Suport als usuaris: https://support.google.com/ 

• Suport als administradors: https://support.google.com/a/#topic=29157 

• Gmail: https://support.google.com/mail/?hl=es#topic=3394144 

• Hangouts: https://support.google.com/chat/?hl=es#topic=4509880 

• Calendar: https://support.google.com/calendar/?hl=es#topic=6076998 

• Google Drive i Google Docs: https://support.google.com/drive/?hl=es#topic=14940 

Certificacions i exàmens 

Per aquells usuaris que ho vulguin, existeixen una sèrie d’exàmens per a certificar els 
vostres coneixements de Google Apps: 

• Google Basics: https://www.google.com/edu/training/get-certified/ 

• Tests Google Educator: https://google.starttest.com/ 
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Si tens més preguntes pots consultar el Site de Suport o posar-te en contacte amb el teu 
Google Guide. 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ferran Pujol - IT Director Ruby&Tree 
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A.19. Èxit del projecte (correu / site) 

XXX 

Enviat per: Ignasi Carrer, Director General de Ruby&Tree, o David Houdini, Director General 
de Dugongo Jeans 

Subjecte: Projecte Darwin: Google Apps ja és a Ruby&Tree 

Hola [Nom Empleat], 

Si fa uns mesos us comunicàvem que havíem apostat per realitzar un canvi en la plataforma 
de treball, i moure l’empresa al núvol de la mà de Google. Avui us comuniquem que el 
projecte de canvi ja és una realitat i tots els empleats de Ruby&Tree ja estan treballant amb 
les eines i serveis de Google Apps. 

Les noves eines ja estan facilitant l’accés a les nostres dades i millorant la col·laboració, 
objectius que ens vam marcar a l’inici del projecte, i molts departaments i seus ja estan 
millorant els seus processos interns. 

Volem donar la més sincera enhorabona a tot l’equip de projecte i a tots els Google Guides 
implicats per fer aquest canvi el més fàcil per a tots nosaltres. 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

Ignasi Carrer - Director General Ruby&Tree 

David Houdini - Director General Dugong Jeans 
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A.20. Èxit del projecte (revista) 

Projecte Darwin: Google Apps ja és a Ruby&Tree 

Si fa uns mesos us comunicàvem que havíem apostat per realitzar un canvi en la plataforma 
de treball, i moure l’empresa al núvol de la mà de Google. Avui us comuniquem que el 
projecte de canvi ja és una realitat i tots els empleats de Ruby&Tree ja estan treballant amb 
les eines i serveis de Google Apps. 

Les noves eines ja estan facilitant l’accés a les nostres dades i millorant la col·laboració, 
objectius que ens vam marcar a l’inici del projecte, i molts departaments i seus ja estan 
millorant els seus processos interns. 

Volem donar la més sincera enhorabona a tot l’equip de projecte i a tots els Google Guides 
implicats per fer aquest canvi el més fàcil per a tots nosaltres. 

Ignasi Carrer – Director General Ruby&Tree 
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B. Agendes de formació 

B.1. Agenda formació Administradors IT 
• Introducció (10 minuts) 

o Accés a la consola 
o Enllaços ràpids 
o Estratègia Suport 

• Domini dins Google Apps (20 min) 
o Perfil d'empresa 
o Dominis 
o Facturació 

• Aprovisionament (1 hora) 
o Usuaris 

§ Creació, suspensió i eliminació d'usuaris 
§ Organitzacions 
§ Perfil d'usuari 

o Funcions d'administrador 
o Grups 

§ Crea un grup 
§ Administrar usuaris 
§ Configuració d'accés 

• Configuració serveis Google Apps (1,5 hores) 
o Calendari 
o Contactes 
o Hangouts 
o Groups for Business 
o Mòbil 

§ Administració dispositius 
o Sites 
o Google Drive 
o Gmail 
o Google Vault 

• Altres Aplicacions i serveis (20 minuts) 
o Altres serveis de Google 
o Aplicacions de Marketplace 
o Aplicacions App Engine 

• Administració avançades (30 minuts) 
o Seguretat 
o Informes 
o Ajuda 

• Preguntes (10 minuts) 
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B.2. Agenda de formació Suport Intern (Helpdesk) 
• Introducció (10 minuts) 

o Accés a la consola 
o Enllaços ràpids 
o Estratègia Suport 

• Aprovisionament (1 hora) 
o Usuaris 

§ Creació, suspensió i eliminació d'usuaris 
§ Organitzacions 
§ Perfil d'usuari 

o Funcions d'administrador 
o Grups 

§ Crea un grup 
§ Administrar usuaris 
§ Configuració d'accés 
§ Administració dispositius mòbils 

• Configuració Usuaris i Troubleshooting dels serveis Google Apps (2,5 hores) 
o Calendari 
o Contactes 
o Hangouts 
o Groups for Business 
o Sites 
o Google Drive 
o Gmail 
o Google Vault 

• Administració avançades (versió reduïda) (10 minuts) 
o Seguretat 
o Informes 
o Ajuda 

• Preguntes (10 minuts) 

 

B.3. Agenda formació Formadors 
Sessió 1: 

• Introducció (10 minuts) 
o Accés a la consola 
o Enllaços ràpids 
o Estratègia Suport 

• Gmail (2 hores): missatges, converses, safata d’entrada, labs i configuracions, 
cerca de missatges, filtres, paperera i spam, Gmail Offline 

• Contactes (20 minuts): administrar contactes, directori, exportar/importar, restablir 
contactes, delegar contactes 

• Google Hangouts (20 minuts): xat, notificacions, videotrucada, funcionalitats 
• Google Calendar (1 hora): esdeveniments, calendaris, compartició, configuració 
• Preguntes (10 minuts) 

 
Sessió 2: 
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• Google Drive (2 hores): Google Docs, pujar o exportar documents, carpetes, 
cerca, ús compartit, col·laboració a documents, formularis 

• Google Sites (50 min): creació i edició, configuració, disseny 
• Google Plus (20 min): perfil, cercles, publicacions, comunitats, esdeveniments 
• Google Groups for Business (20 min): gestió de missatges, configuració 
• Consells Formadors Google Apps (10 minuts) 
• Punts Clau per a formadors (10 minuts) 
• Preguntes (10 minuts) 

 

B.4. Agenda formació Google Experts 
Sessió 1: 

• Introducció (10 minuts) 
o Accés a la consola 
o Enllaços ràpids 
o Estratègia Suport 

• Gmail (2 hores): missatges, converses, safata d’entrada, labs i configuracions, 
cerca de missatges, filtres, paperera i spam, Gmail Offline 

• Contactes (20 minuts): administrar contactes, directori, exportar/importar, restablir 
contactes, delegar contactes 

• Google Hangouts (20 minuts): xat, notificacions, videotrucada, funcionalitats 
• Google Calendar (1 hora): esdeveniments, calendaris, compartició, configuració 
• Preguntes (10 minuts) 

 
Sessió 2: 

• Google Drive (2 hores): Google Docs, pujar o exportar documents, carpetes, 
cerca, ús compartit, col·laboració a documents, formularis 

• Google Sites (50 min): creació i edició, configuració, disseny 
• Google Plus (20 min): perfil, cercles, publicacions, comunitats, esdeveniments 
• Google Groups for Business (20 min): gestió de missatges, configuració 
• Consells Gestió Dubtes i Incidències (10 minuts) 
• Programa Google Experts i Google Guides (10 minuts) 
• Preguntes (10 minuts) 

B.5. Agenda formació Google Guides 
• Introducció (5 minuts) 

o Accés a la consola 
o Enllaços ràpids 
o Estratègia Suport 

• Gmail (1,5 hores): missatges, converses, safata d’entrada, labs i configuracions, 
cerca de missatges, filtres, paperera i spam 

• Contactes (10 minuts): administrar contactes, directori 
• Google Hangouts (10 minuts): xat,, videotrucada, funcionalitats 
• Google Calendar (30 minuts): esdeveniments, calendaris, compartició, 

configuració 
• Google Drive (1 hora): Google Docs, pujar o exportar documents, carpetes, cerca, 

ús compartit, col·laboració a documents 
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• Google Sites (20 min): creació i edició, configuració, disseny 
• Programa Google Experts i Google Guides (5 minuts) 
• Preguntes (10 minuts) 

B.6. Agenda formació Direcció General i Executius 
• Introducció (10 minuts) 

o Accés a la consola 
o Enllaços ràpids 
o Estratègia Suport 

• Gmail (1 hora): missatges, converses, safata d’entrada, configuracions, cerca de 
missatges, filtres, paperera i spam 

• Contactes (10 min): administrar contactes, directori, exportar/importar, restablir 
contactes, delegar contactes 

• Google Calendar (30 minuts): esdeveniments, calendaris, compartició, 
configuració 

• Preguntes (10 minuts) 

B.7. Agenda formació Gmail 
• Introducció a Gmail (5 min)	  
• Redactar i enviar missatges (20 min): destinataris, adjunts, signatura, confirmació 

de lectura	  
• Converses (15 minuts)	  
• Organització Safata d’Entrada (30 min): etiquetes, destacats, arxivar	  
• Cerca de missatges i Filtres (10 min)	  
• Eliminació de missatges i Gestió del Spam (5 min)	  
• Labs interessants i altres configuracions interessants (15 min)	  
• Gmail offline (5 min)	  
• Gmail en Android (5 min)	  
• Preguntes (10 minuts) 

B.8. Agenda formació Calendari, Contactes i Hangouts 
• Introducció serveis (5 minuts) 
• Contactes (20 minuts): administrar contactes, directori, exportar/importar, restablir 

contactes, delegar contactes 
• Google Hangouts (25 minuts): xat, notificacions, videotrucada, funcionalitats 
• Google Calendar (1 hora): esdeveniments, calendaris, compartició, configuració 
• Preguntes (10 minuts) 

B.9. Agenda formació Col·laboració 
• Introducció a Google Drive i Google Docs (5 min)	  
• Creació i edició Google Docs (5 min): documents de text, fulls de càlcul, 

presentacions, formularis	  
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• Carregar i exportar documents (10 min)	  
• Eliminar i imprimir documents (5 min)	  
• Organització de documents: Carpetes (5 min)	  
• Cerca de documents (5 min)	  
• Ús compartit (25 min): opcions de visibilitat, rols, compartició, unitat	  
• Edició simultània i col·laboració (30 min): comentaris, bloquejar fulles o cel·les, 

notificacions, historial de versions	  
• Formularis (10 min)	  
• Connectar Drive a l'ordinador (5 min)	  
• Google Drive Offline (5 min)	  
• Preguntes (10 minuts)	  

 

B.10. Agenda formació delegació 
• Introducció (5 minuts) 
• Gmail (25 minuts): safata d’entrada, labs i configuracions, cerca de missatges, 

filtres, paperera i spam, delegació de compte 
• Contactes (5 minuts): delegació de contactes 
• Google Calendar (15 minuts): calendaris compartits 
• Preguntes (10 minuts) 

B.11. Agenda formació dispositius mòbils 
• Introducció (5 minuts) 
• Afegir un compte Google a dispositius mòbils: iOS i Android (5 minuts) 
• Polítiques forçades (5 minuts) 
• Aplicacions de sincronització (35 minuts) 

o Gmail 
o Contactes 
o Hangouts 
o Calendar 
o Drive 

• Preguntes (10 minuts) 
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C. Guies per als usuaris 

C.1. Guia per a accés a compte 

Pots accedir al teu compte a través de mail.google.com o gmail.com 

 

Introdueix el teu correu electrònic i posteriorment el password que t’han facilitat. Et 
sol·licitaran introduir-ne un de nou. Aquest ha de tenir com a mínim 8 caràcters i ser diferent 
a l’anterior. 

Clicant a  podràs accedir a la resta de serveis disponibles al teu compte: 
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C.2. Guia de Gmail per a usuaris bàsics 

Pots modificar la configuració del teu Gmail clicant a  i seleccionant Configuració. 
Recorda guardar els canvis després de qualsevol canvi per a que sorgeixi efecte. 

• Definir l’Idioma a utilitzar 

• Habilitar o deshabilitar la Vista de conversació. La vista de conversació permet 
agrupar els correus que continguin un mateix assumpte i facilitar-ne la visualització. 

• Modificar la Imatge del teu perfil que comparteixes amb la resta d’usuaris 

• Afegir una Signatura per als correus 

 

• Configurar el Resposta automàtica. Aquesta opció ens permet enviar un correu 
automàtic quan algú ens escrigui per a notificar-li, per exemple, que estem fora de 
l’oficina 

Les etiquetes ens permet organitzar els missatges per les categories que tu vulguis: feina, 
família, tasques pendents, per a llegir, etc. Les etiquetes compleixen totes les funcions de 
les carpetes, però amb un avantatge més: pots afegir diverses etiquetes a un mateix 
missatge. 
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• Crear etiquetes: 

o Al final del llistat que apareix al costat esquerra, clica a Més. 

o Fes clic a Crear etiqueta nova 

o Escriu el nom que vulguis 

• Com etiquetar missatges: 

o Selecciona el o els missatges que vulguis marcar 

o Clica a i selecciona la o les etiquetes que vulguis 

Les cerques dins de Gmail permeten trobar fàcilment qualsevol correu independentment de 
com estigui etiquetat. Podem buscar correus a través dels seus destinataris o remitents, 
d’alguna de les etiquetes que estigui marcat, l’assumpte, el contingut del missatge o un rang 
de dates. 
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D. Enquestes d’avaluació a la formació 

D.1. Formació Suport Intern (Helpdesk) 
Satisfacció: 

En una escala entre el 1 i el 10, on 1 és la nota més baixa 
• Com puntuaries la sessió d’avui? 
• Creus que la durada i els temes eren els adequats? 
• Creus que has aprés conceptes útils per a la teva feina? 
• Creus que tens suficients coneixements per a utilitzar les eines de Google Apps? 
• Escriu-nos qualsevol comentari per a ajudar-nos a millorar aquestes sessions 

 
Aprovisionament d’usuaris i grups: 

• Com es crea un usuari? Podem fer-ho de forma massiva? 
• Diferencia suspès i eliminat? 
• Per a que ens serveixen les organitzacions? 
• Puc entrar al compte d’un usuari? 
• Quin procediment seguiria per canviar-li el password a un usuari? 
• Quins rols existeixen a un grup de Google? 
• Puc configurar que un grup només rebi correus interns? 

 
Serveis de Google Apps: 

• Per què els correus s’agrupen en conversacions? 
• Pot un correu estar a més d’una etiqueta? 
• Com pot un usuari etiquetar per defecte tots els correus que li arribin des d’un 

determinat compte? 
• Quines diferencies hi ha entre etiquetar, moure i arxivar un correu? 
• Com puc gestionar els correus de spam? 
• Pot un usuari modificar els contactes del directori? 
• Un usuari va eliminar alguns contactes del seu compte, pot restaurar-los? 
• Fins a quants usuaris poden participar a un xat? I en una videotrucada? 
• Qui pot veure els nostres calendaris principals? I un calendari secundari? 
• Quina diferencia hi ha entre Google Docs i formats tipus Office o PDF? 
• Pot un usuari compartir un document amb tota l’empresa sense necessitat de 

compartir-ho usuari a usuari? 
• Com pot un usuari compartir tots els documents d’una carpeta amb un altre 

usuari? 
 
Seguretat: 

• Com puc trobar un correu a través de Google Vault? 
• Com es configura un usuari la verificació de dues passes? 
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D.2. Formacions Formadors, Google Experts i Google Guides 
• A quina sessió has participat? 

 
Satisfacció: 

En una escala entre el 1 i el 10, on 1 és la nota més baixa 
• Com puntuaries la sessió d’avui? 
• Creus que la durada i els temes eren els adequats? 
• Creus que has aprés conceptes útils per a la teva feina? 
• Creus que tens suficients coneixements per a utilitzar les eines de Google Apps? 
• Escriu-nos qualsevol comentari per a ajudar-nos a millorar aquestes sessions 

 
Serveis de Google Apps: 

• Per què els correus s’agrupen en conversacions? 
• Pot un correu estar a més d’una etiqueta? 
• Com pot un usuari etiquetar per defecte tots els correus que li arribin des d’un 

determinat compte? 
• Quines diferencies hi ha entre etiquetar, moure i arxivar un correu? 
• Com puc gestionar els correus de spam? 
• Pot un usuari modificar els contactes del directori? 
• Un usuari va eliminar alguns contactes del seu compte, pot restaurar-los? 
• Fins a quants usuaris poden participar a un xat? I en una videotrucada? 
• Qui pot veure els nostres calendaris principals? I un calendari secundari? 
• Quina diferencia hi ha entre Google Docs i formats tipus Office o PDF? 
• Pot un usuari compartir un document amb tota l’empresa sense necessitat de 

compartir-ho usuari a usuari? 
• Com pot un usuari compartir tots els documents d’una carpeta amb un altre 

usuari? 
• Com es configura un usuari la verificació de dues passes? 

 

D.3. Formacions Videoconferència 
• A quina sessió has participat? 

En una escala entre el 1 i el 10, on 1 és la nota més baixa 
• Com puntuaries la sessió d’avui? 
• Creus que la durada i els temes eren els adequats? 
• Creus que has aprés conceptes útils per a la teva feina? 
• Creus que tens suficients coneixements per a utilitzar les eines de Google Apps? 
• Escriu-nos qualsevol comentari per a ajudar-nos a millorar aquestes sessions 

 

 


