
Mude agora

Sandro Múcio <gambiarras@sandromucio.net.br>

[Ação necessária] Faça upgrade para começar a usar o Google Workspace
1 mensagem

Equipe do Google Workspace <workspace-noreply@google.com> 14 de abril de 2022 00:15

Responder a: contactworkspace@google.com
Para: gambiarras@sandromucio.net.br

O que você precisa saber sobre

sua assinatura

Veja o que está mudando e saiba como fazer upgrade para o

Google Workspace.

Olá,

Desativada em 2012, a edição gratuita legada do G Suite deu acesso aos

recursos premium do Google Apps por mais de 10 anos. A partir de

1º de junho de 2022, o Google vai fazer upgrade das contas da edição gratuita

legada do G Suite para o Google Workspace.

Não espere: faça já o upgrade e economize

E-mail de Sandro Múcio - [Ação necessária] Faça upgrade para começa... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e826fe0b60&view=pt&search=a...

1 of 3 19/04/2022 19:49



Com o upgrade para uma assinatura paga do Google Workspace, você vai

acessar novos recursos premium de colaboração e segurança, e vai manter

todos os recursos que já usa no Gmail com seu domínio personalizado (por

exemplo, nome.sobrenome@example.com) e a capacidade de gerenciar vários

usuários. Como valorizamos sua parceria, você já pode começar a usar o

Google Workspace Business Starter. O faturamento só começa depois de

1º de agosto de 2022, e você vai ter um desconto de 50% por 12 meses a partir

dessa data.*

Importante: se você não quer mais usar o Gmail com domínio personalizado ou

não precisa mais gerenciar usuários, acesse o Admin Console do

Google Workspace para entrar na lista de espera da opção sem custos

fnanceiros, com lançamento previsto para as próximas semanas.

Além de todos os recursos que você já conhece, estas são as novidades do

Business Starter:

Armazenamento em dobro

Aumente a capacidade de armazenamento em nuvem para 30 GB por

usuário. Com o armazenamento em pool, você pode compartilhar com

seus colegas de equipe o espaço que não está sendo utilizado.

Segurança reforçada

Proteja dispositivos e dados com o Gerenciamento fundamental de

endpoints. Os recursos incluem aplicação de senha, gerenciamento e

relatórios de dispositivos, verificação de endpoints e muito mais.

Acesso a complementos

Como o Google Workspace é integrado a outros apps de produtividade,

você pode trabalhar em várias plataformas. Não é preciso sair do

Google Workspace.

Para começar, acesse o Admin Console do Google Workspace. Saiba mais

sobre a transição para o Google Workspace ou compare as edições do serviço.

Se você não fizer nada até 1º de junho de 2022, o Google vai começar a

transição da sua organização para uma nova assinatura do Google Workspace.

Para completar a transição e evitar a suspensão da conta, digite suas

informações de faturamento no Admin Console antes de

1º de agosto de 2022.

Se você escolher a opção sem custos financeiros ou sua assinatura for

suspensa, você não vai perder o acesso aos serviços adicionais do Google,
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Mude agora

Perguntas

frequentes sobre a

transição

Compare as edições Acesse o

Console

como YouTube, Google Fotos e Google Play, nem ao conteúdo pago, como

compras no YouTube e Google Play.

A gente se vê on-line,

Equipe do Google Workspace

*Os descontos são baseados no uso e na localização do produto.

Informamos que o upgrade das contas começaria em 1º de maio de 2022. Com o objetivo de

oferecer mais tempo para os clientes fazerem a transição ou entrarem na lista de espera da

opção sem custos financeiros, agora o upgrade das contas vai começar em

1º de junho de 2022. As informações de faturamento precisam ser preenchidas até

1º de agosto de 2022 para evitar a suspensão da conta.

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Você recebeu este e-mail porque ele tem informações importantes sobre sua conta do

Google Workspace.
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