
         

Online collaboration 
Διαδικτυακή συνεργασία 

 
English Greek 
General Γενικά 
Online collaboration utilizes collaborative software to 
permit a gathering of individuals to cooperate with the 
goal of accomplishing a common objective.  
 
Collaboration has a big impact in the process that we 
learn. Particularly collaborative learning has proven 
highly influential in the areas of medical education and 
many other educational areas showing that when there 
is collaboration there is a higher chance for success 
 
The fundamental requirement for online collaboration 
is a cloud service that will allow the team to use any 
tools at its disposal to achieve the best result possible. 
Cloud services, in whatever shape or form they come, 
provide either free or proprietary means for organizing, 
communicating, coordinating, sharing, arranging and 
planning in order to manage and complete project 
tasks.  
 

Η διαδικτυακή συνεργασία χρησιμοποιεί 
συνεργατικό λογισμικό για να επιτρέψει σε μια 
συγκέντρωση ατόμων να συνεργαστούν με στόχο 
την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 
Η συνεργασία έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαδικασία 
μάθησης. Ιδιαίτερα η συνεργατική μάθηση έχει 
αποδειχθεί ότι έχει μεγάλη επιρροή στους τομείς της 
ιατρικής εκπαίδευσης και σε πολλούς άλλους 
εκπαιδευτικούς τομείς που δείχνουν ότι όταν υπάρχει 
συνεργασία υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
επιτυχίας 
Η βασική απαίτηση για διαδικτυακή συνεργασία είναι 
μια υπηρεσία cloud (σύννεφου) που θα επιτρέψει 
στην ομάδα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 
εργαλεία στη διάθεσή της για να επιτύχει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες cloud, σε 
οποιαδήποτε μορφή και αν είναι, παρέχουν είτε 
δωρεάν είτε ή επί πληρωμή εργαλεία για την 
οργάνωση, την επικοινωνία, τον συντονισμό, την 
κοινή χρήση, τον προγραμματισμό για τη διαχείριση 
και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 
 

Benefits of working on the cloud Οφέλη από την εργασία στο cloud 
Cloud computing adaptation is on the rise every year 
since business are realising the benefits that it offers. 
According to  (Bozicevic, 2018) these benefits can be 
summarised as: 
 

- Efficiency / cost reduction: Using cloud 
infrastructures means avoiding investing on 
buying and maintaining equipment, or space for 
that equipment or even IT support. Downtime 
and recovery costs are also eliminated 

- Data Security: cloud services provide advanced 
security features guaranteeing secure storing 
and handling of company data.  

- Scalability: cloud based solutions can cater for 
every business size, type and needs. Growing 
or shrinking is easily achieved with no risk of 
operation disruption or issues about 
maintenance. Scalability is probably the 
greatest advantage of cloud services. 

- Mobility: no one is ever left out; with access (to 
corporate data) being made available to mobile 
devices (smartphones or otherwise). 
Resources can easily be stored, retrieved, 
recovered. Additionally, updates are automatic. 

- Disaster recovery: with cloud, you don't have to 
worry if your equipment is malfunctioning or 
damaged and how will this affect access to data 

Η προσαρμογή του cloud computing αυξάνεται κάθε 
χρόνο, καθώς οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τα 
οφέλη που προσφέρει. Σύμφωνα με τον Bozicevic 
(2018) αυτά τα οφέλη μπορούν να συνοψιστούν ως: 
 

- Αποδοτικότητα / μείωση κόστους: Η χρήση 
υποδομών cloud σημαίνει αποφυγή 
επενδύσεων για αγορά και συντήρηση 
εξοπλισμού, ή χώρο για αυτόν τον εξοπλισμό 
ή ακόμη και υποστήριξη πληροφορικής. 
Επίσης, το κόστος διακοπής λειτουργίας και 
ανάκτησης εξαλείφεται 

- Ασφάλεια δεδομένων: Οι υπηρεσίες cloud 
παρέχουν προηγμένες δυνατότητες 
ασφάλειας που εγγυώνται την ασφαλή 
αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων 
της εταιρείας. 

- Επεκτασιμότητα: οι λύσεις που βασίζονται 
στο cloud μπορούν να καλύψουν κάθε 
μέγεθος, τύπο και ανάγκη επιχείρησης. Η 
ανάπτυξη ή η συρρίκνωση επιτυγχάνεται 
εύκολα χωρίς κίνδυνο διακοπής της 
λειτουργίας ή ζητήματα συντήρησης. Η 
δυνατότητα κλιμάκωσης είναι πιθανώς το 
μεγαλύτερο πλεονέκτημα των υπηρεσιών 
cloud. 



and operation. Uploading data on the cloud 
ensures availability and quick data recovery just 
in case something does go wrong. 

- Control: cloud providers, offer means for 
complete visibility and control of resources and 
data. Additionally, collaborative work will be 
easier and more efficient since a single copies 
of files are available and edited by anyone with 
proper access rights. 

- Competitive edge: moving to the cloud sooner 
rather than later gives you the competitive 
advantage of reaping all the benefits. 

- Κινητικότητα: κανένας δεν έχει μείνει ποτέ 
αποκλεισμένος, με πρόσβαση (σε εταιρικά 
δεδομένα) μέσω κινητών συσκευών 
(smartphone ή με άλλο τρόπο). Οι πόροι 
μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν, να 
αναφερθούν και να ανακτηθούν. Επιπλέον, οι 
ενημερώσεις είναι αυτόματες. 

- Ανάκτηση καταστροφών: με το cloud, δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε εάν ο εξοπλισμός 
σας δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί ζημιά και 
πώς αυτό θα επηρεάσει την πρόσβαση σε 
δεδομένα και λειτουργία. Η μεταφόρτωση 
δεδομένων στο cloud διασφαλίζει τη 
διαθεσιμότητα και τη γρήγορη ανάκτησή τους 
σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. 

- Έλεγχος: οι πάροχοι cloud προσφέρουν 
μέσα για πλήρη ορατότητα και έλεγχο πόρων 
και δεδομένων. Επιπλέον, η συνεργατική 
εργασία γίνεται ευκολότερη και πιο 
αποτελεσματική, καθώς ένα αντίγραφο των 
αρχείων είναι διαθέσιμο από οποιονδήποτε 
έχει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. 

- Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: η μετάβαση στο 
cloud νωρίτερα και όχι αργότερα σας δίνει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να αποκομίσετε 
όλα τα οφέλη. 

Risks of working on the cloud Κίνδυνοι εργασίας στο cloud 
In an ever-changing and volatile environment like the 
business world switching on to a cloud service does 
come with certain risks. With a lack of standardisation 
on the cloud (Adamov, 2009) and the threat of being a 
constant target, with reliability issues (Kaur, 2015) and 
risks (Turner, 2013), there exist potential problems. 
More recent articles by (Coles, 2020) (Architects, 2020) 
(Calyptrix, 2016)  identify the following risks: 

- Intellectual property loss or theft: Sensitive data 
can be compromised or stolen. Data might be 
related to the business, research and 
development or, and this is the worst case 
scenario, customer-related data 

- Compliance violations and regulatory actions: 
service providers and companies have to be 
compliant with various standards. Failure to 
comply could have catastrophic effects on a 
business or its customers.  

- Security risks, unauthorised access to 
customer and business data, infections, 
attacks: data security should be a prime 
concern to a cloud provider.  

- Risks related to lack or loss of control over 
users’ actions, over performance, over quality: 
This relates to the fact that not everything is 
controllable (easily) when everything is on the 
cloud 

- Disruption to business and customers in any of 
the above eventualities: which might entail loss 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ευμετάβλητο 
περιβάλλον όπως ο επιχειρηματικός κόσμος η 
μετάβαση σε μια υπηρεσία cloud έρχεται με 
ορισμένους κινδύνους. Με την έλλειψη τυποποίησης 
στο cloud (Adamov, 2009) και την απειλή να είσαι 
συνεχής στόχος, με ζητήματα αξιοπιστίας (Kaur, 
2015) και κινδύνους (Turner, 2013) υπάρχουν 
πιθανά προβλήμαα. Τα πιο πρόσφατα άρθρα των 
Coles (2020), Architects (2020) και Calyptrix (2016) 
προσδιορίζουν τους ακόλουθους κινδύνους: 

- Απώλεια ή κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας: 
Τα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να 
παραβιαστούν ή να κλαπούν. Τα δεδομένα 
ενδέχεται να σχετίζονται με την επιχείρηση, 
την έρευνα και την ανάπτυξη ή, και αυτό είναι 
το χειρότερο σενάριο, με τους πελάτες 

- Παραβιάσεις συμμόρφωσης και κανονιστικές 
ενέργειες: οι πάροχοι υπηρεσιών και οι 
εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με 
διάφορα πρότυπα. Η μη συμμόρφωση 
μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε 
μια επιχείρηση ή στους πελάτες της. 

- Κίνδυνοι ασφαλείας, μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση σε δεδομένα πελατών και 
επιχειρήσεων, προσβολή από ιούς, ή και 
επιθέσεις: η ασφάλεια δεδομένων πρέπει να 
αποτελεί πρωταρχικό μέλημα ενός παρόχου 
cloud. 



of customer trust or even losing the client 
entirely 

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με την έλλειψη ή 
την απώλεια ελέγχου των ενεργειών των 
χρηστών, της απόδοσης, της ποιότητας: 
Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν είναι 
όλα ελεγχόμενα (εύκολα) όταν όλα 
βρίσκονται στο cloud 

- Διαταραχή της επιχείρησης και των πελατών 
σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω 
πιθανότητες: η οποία μπορεί να συνεπάγεται 
απώλεια εμπιστοσύνης των πελατών ή 
ακόμη και απώλεια εντελώς του πελάτη 

Cloud service providers Παροχείς υπηρεσιών cloud 
As part of the be-com project, major players in the 
online free cloud-based services have been 
investigated. Primary focus was given to provision of 
potential services covering aspects relating to 
synchronization, file sharing, productivity, security, 
support and miscellaneous. Also certain requirements 
have been extracted from the Cyprus research team 
relating to educational aspects of online collaboration. 
In this research, four options were considered 

Στο πλαίσιο του έργου be-com, έχουν διερευνηθεί 
σημαντικοί παίκτες στις διαδικτυακές δωρεάν 
υπηρεσίες cloud. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
παροχή πιθανών υπηρεσιών που καλύπτουν πτυχές 
που σχετίζονται με το συγχρονισμό, την κοινή χρήση 
αρχείων, την παραγωγικότητα, την ασφάλεια, την 
υποστήριξη κ.ο.κ.. Επίσης, έχουν εξαχθεί ορισμένες 
απαιτήσεις από την ερευνητική ομάδα της Κύπρου 
σχετικά με εκπαιδευτικές πτυχές της διαδικτυακής 
συνεργασίας. Σε αυτή την έρευνα, εξετάστηκαν 
τέσσερις επιλογές: 
 

 
Google Drive:  a file storage and 
synchronization service developed by Google. 
It allows users to store files on their servers, 
synchronize files across devices, and share 
files 

Google Drive: υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων και 
συγχρονισμού που αναπτύχθηκε από την Google. 
Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν αρχεία 
στους διακομιστές τους, να συγχρονίζουν αρχεία σε 
όλες τις συσκευές και να μοιράζονται αρχεία 

 

Microsoft One Drive: a file hosting service and 
synchronization service operated by Microsoft 
as part of its web version of Office. 

Microsoft One Drive: υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων 
και συγχρονισμού που διαχειρίζεται η Microsoft ως 
μέρος της διαδικτυακής έκδοσης του Office. 

 
Jumpshare: a file sharing service which allows 
users to upload files. It uses a freemium 
business model: free accounts are offered with 
limited storage, while a paid subscription is 
available 

Jumpshare: υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων που 
επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία. 
Χρησιμοποιεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο freemium: 
προσφέρονται δωρεάν λογαριασμοί με 
περιορισμένο χώρο αποθήκευσης, ενώ υπάρχει 
διαθέσιμη συνδρομή επί πληρωμή 

 
Dropbox: a file hosting service that offers cloud 
storage, file synchronization, personal cloud, 
and client software 

Dropbox: υπηρεσία φιλοξενίας αρχείων που 
προσφέρει αποθήκευση cloud, συγχρονισμό 
αρχείων, προσωπικό cloud και λογισμικό πελάτη 

The table below provides a summary of the findings 
and at the same time compares the characteristics of 
every service. 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια περίληψη των 
ευρημάτων και παράλληλα μία σύγκριση των 
χαρακτηριστικών της κάθε υπηρεσίας 
 

 

Requirement Απαίτηση 

  
  

Synchronisation Συγχρονισμός     

Sync Folder Συγχρονισμός φακέλου  Yes Yes Yes Yes 

Block-level sync Συγχρονισμός επιπέδου μπλοκ  Yes Yes Yes 

Bandwidth management Διαχείριση εύρους ζώνης  Yes Yes Yes 

Selective sync Επιλεκτικός συγχρονισμός Yes Yes Yes Yes 



Requirement Απαίτηση 

  
  

Sync any folder Συγχρονίστε οποιονδήποτε φάκελο Yes  Yes No 

File sharing Κοινή χρήση αρχείων     

File link sharing Κοινή χρήση συνδέσμου αρχείων Yes Yes Yes Yes 

Link passwords Σύνδεση κωδικών πρόσβασης   Yes Yes 

link expiry dates ημερομηνίες λήξης συνδέσμου Yes Yes Yes Yes 

Folder sharing Κοινή χρήση φακέλων Yes Yes Yes Yes 

Folder permissions Δικαιώματα φακέλων Yes Yes Yes Yes 

Link download limit Όριο λήψης συνδέσμου   Yes  

Upload links Μεταφόρτωση συνδέσμων   Yes Yes 

Productivity Παραγωγικότητα     

File previews Προεπισκοπήσεις αρχείων Yes Yes Yes Yes 

Edit files Επεξεργασία αρχείων Yes Yes Yes Yes 

In-app collaboration Συνεργασία εντός εφαρμογής Yes Yes Yes Yes 

Office online Γραφείο στο διαδίκτυο  Yes Yes Yes 

Google docs Έγγραφα Google Yes   Yes 

Delete file retention διατήρησης διαγρααφέντων αρχείων Yes Yes Yes Yes 

Versioning Εκδόσεις Yes Yes Yes Yes 

Security Ασφάλεια     

At-rest encryption Κρυπτογράφηση σε κατάσταση ηρεμίας Yes Yes Yes Yes 

In-transit encryption Κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά Yes Yes Yes Yes 

Encryption protocol Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Yes Yes Yes Yes 

Zero knowledge encryption Κρυπτογράφηση με μηδενική γνώση     

Two-factor authentication Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων Yes Yes Yes Yes 

Support Υποστήριξη     

24/7 support 24/7 υποστήριξη Yes  Yes Yes 

Live chat support Υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας Yes   Yes 

Telephone support Τηλεφωνική υποστήριξη Yes    

Email support Υποστήριξη μέσω email Yes Yes Yes Yes 

User forum Φόρουμ χρηστών Yes Yes  Yes 

Knowledge base Βάση γνώσεων Yes Yes Yes Yes 

Miscellaneous Διάφορα     

Free plan Δωρεάν πακέτο Yes Yes Yes Yes 

Education related Σχετικά με την εκπαίδευση     

Break-out groups Ξεχωριστές ομάδες     

Asynchronous communication Ασύγχρονη επικοινωνία Yes Yes  Yes 

Synchronous communication Σύγχρονη επικοινωνία Yes Yes   

Sharing documents Κοινή χρήση εγγράφων Yes Yes  Yes 

Real-time shared editing Κοινή επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο Yes Yes   

Online data collection Ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων Yes Yes   

Remote automated or manual assessment of work Απομακρυσμένη αυτόματη ή χειροκίνητη αξιολόγηση εργασίας     

Attendees participation Συμμετοχή των παρευρισκομένων Yes    

Online classes Διαδικτυακά μαθήματα Yes  Yes  

 



English Greek 
Based on the above it was decided that the Google 
Drive (g-drive) would be the most appropriate choice of 
cloud service provider offering the most benefits 
without any cost. The following present a brief 
description of services / applications provided by 
Google1. It should be noted that all 2 of the below 
services or applications are (if applicable) 
interoperable with each other. 

- Google drive: a file storage and synchronization 
service developed by Google. It allows users to 
store files on their servers, synchronize files 
across devices, and share files 

- Google Docs: a word processor included as 
part of a free suite of productivity applications 
offered by Google within its Google Drive 
service 

- Google Sheets: a spreadsheet program 
included as part of a free suite of productivity 
applications offered by Google within its Google 
Drive service 

- Google Slides: a presentation program 
included as part of a free suite of productivity 
applications offered by Google within its Google 
Drive service 

- Google Forms: a survey administration app 
included in the Google Drive productivity 
applications and Google Classroom along with 
Google Docs, Google Sheets, and Google 
Slides. Forms features all of the collaboration 
and sharing features found in Docs, Sheets, 
and Slides 

- Gmail: a free email service developed by 
Google. Users can access Gmail on the web 
and using third-party programs that 
synchronize email content through POP or 
IMAP protocols 

- Google Groups: a service from Google that 
provides discussion groups for people sharing 
common interests. The Groups service also 
provides a gateway to Usenet newsgroups via 
a shared user interface. 

- Google Classroom: a free web service 
developed by Google for schools that aims to 
simplify creating, distributing, and grading 
assignments. The primary purpose of Google 
Classroom is to streamline the process of 
sharing files between teachers and students 

- Google Chat: a communication software 
developed by Google and integrated in g-mail 
allowing a chat-like interface to have 

Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε ότι το Google 
Drive (g-drive) θα ήταν η καταλληλότερη επιλογή του 
παρόχου υπηρεσιών cloud που προσφέρει τα 
περισσότερα οφέλη χωρίς κόστος. Τα ακόλουθα 
αποτελούν μια σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / 
εφαρμογών που παρέχονται από την Google. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι παρακάτω 
υπηρεσίες ή εφαρμογές είναι (εάν υπάρχουν) 
διαλειτουργικές μεταξύ τους. 

- Google drive: υπηρεσία αποθήκευσης 
αρχείων και συγχρονισμού που αναπτύχθηκε 
από την Google. Επιτρέπει στους χρήστες να 
αποθηκεύουν αρχεία στους διακομιστές 
τους, να συγχρονίζουν αρχεία σε όλες τις 
συσκευές και να μοιράζονται αρχεία 

- Έγγραφα Google: επεξεργαστής κειμένου 
που περιλαμβάνεται σε μια δωρεάν σειρά 
εφαρμογών παραγωγικότητας που 
προσφέρεται από την Google στην υπηρεσία 
Google Drive 

- Φύλλα Google: πρόγραμμα υπολογιστικών 
φύλλων που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο 
μιας δωρεάν σειρά εφαρμογών 
παραγωγικότητας που προσφέρεται από την 
Google στην υπηρεσία Google Drive της 

- Παρουσιάσεις Google: πρόγραμμα 
παρουσίασης που περιλαμβάνεται σε μια 
δωρεάν σειρά εφαρμογών παραγωγικότητας 
που προσφέρεται από την Google στην 
υπηρεσία της Google Drive 

- Φόρμες Google: εφαρμογή διαχείρισης 
έρευνας που περιλαμβάνεται στη δωρεάν 
σειρά εφαρμογών παραγωγικότητας στο 
Google Drive και στο Google Classroom μαζί 
με τα Έγγραφα Google, τα Φύλλα Google και 
τις Παρουσιάσεις Google. Το Forms διαθέτει 
όλες τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής 
χρήσης που βρίσκονται στα Έγγραφα, τα 
φύλλα και τις διαφάνειες 

- Gmail: δωρεάν υπηρεσία email που 
αναπτύχθηκε από την Google. Οι χρήστες 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Gmail 
στον ιστό και να χρησιμοποιούν 
προγράμματα τρίτων που συγχρονίζουν 
περιεχόμενο email μέσω πρωτοκόλλων POP 
ή IMAP 

- Ομάδες Google: υπηρεσία από την Google 
που παρέχει ομάδες συζήτησης για άτομα 
που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Η 
υπηρεσία Groups παρέχει επίσης μια πύλη 

                                                
1 The listing provided here is not exhaustive, google offers a plethora of services but in here we list only the most relevant 
to online collaboration / Η λίστα που παρέχεται εδώ δεν είναι εξαντλητική, το google προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών, 
αλλά εδώ παραθέτουμε μόνο τις πιο σχετικές με τη διαδικτυακή συνεργασία. 
2 The information presented here are quotes from the Wikipedia website / Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ είναι 
αποσπάσματα από τον ιστότοπο της Wikipedia 



synchronous text-based communication with 
collaborators. 

- Google Meet: a video-communication service 
developed by Google and integrated in g-mail 
allowing video conferencing collaborations. It is 
one of two apps that constitute the replacement 
for Google Hangouts, the other being Google 
Chat 

- Google Contacts: Google's contact 
management tool that is available in its free 
email service Gmail, as a standalone service, 
and as a part of Google's business-oriented 
suite of web apps G Suite 

- Google Calendar: a time-management and 
scheduling calendar service developed by 
Google. Calendar allows users to create and 
edit events 

- Google Photos: a photo sharing and storage 
service developed by Google. It gives users 
free, unlimited storage for photos up to 16 
megapixels and videos up to 1080p resolution 

για ομάδες συνομιλιών Usenet μέσω ενός 
κοινόχρηστου περιβάλλοντος χρήστη. 

- Google Classroom: δωρεάν υπηρεσία ιστού 
που έχει αναπτυχθεί από την Google για 
σχολεία και αποσκοπεί στην απλοποίηση της 
δημιουργίας, διανομής και βαθμολόγησης 
εργασιών. Ο πρωταρχικός σκοπός του 
Google Classroom είναι ο εξορθολογισμός 
της διαδικασίας κοινής χρήσης αρχείων 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών 

- Συνομιλία Google: λογισμικό επικοινωνίας 
που αναπτύχθηκε από την Google και 
ενσωματώθηκε στο g-mail που επιτρέπει σε 
μια διεπαφή που μοιάζει με συνομιλία να έχει 
σύγχρονη, βασισμένη σε κείμενο, 
επικοινωνία με συνεργάτες. 

- Google Meet: υπηρεσία επικοινωνίας βίντεο 
που αναπτύχθηκε από την Google και 
ενσωματώθηκε στο g-mail, η οποία επιτρέπει 
συνεργασίες με βιντεοδιάσκεψη. Είναι μία 
από τις δύο εφαρμογές που αποτελούν την 
αντικατάσταση του Google Hangouts, η άλλη 
είναι η Συνομιλία Google 

- Επαφές Google: εργαλείο διαχείρισης 
επαφών της Google που διατίθεται στη 
δωρεάν υπηρεσία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του Gmail, ως αυτόνομη 
υπηρεσία και ως μέρος της επαγγελματικής 
σουίτας εφαρμογών ιστού της Google G 
Suite 

- Ημερολόγιο Google: υπηρεσία ημερολογίου 
διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού 
που αναπτύχθηκε από την Google. Το 
Ημερολόγιο επιτρέπει στους χρήστες να 
δημιουργούν και να επεξεργάζονται 
εκδηλώσεις 

- Google Photos: υπηρεσία κοινής χρήσης 
φωτογραφιών και αποθήκευσης που 
αναπτύχθηκε από την Google. Παρέχει 
στους χρήστες δωρεάν, απεριόριστο χώρο 
αποθήκευσης για φωτογραφίες έως 16 
megapixel και βίντεο έως ανάλυση 1080p 
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