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1 Google G Suit i Rotary Norge 

 
HVA ER GOOGLE G SUITE FOR ROTARY I NORGE  

1. G Suite er en programpakke med de viktigste verktøyene du trenger for 
kommunikasjon, lagring og samarbeid i arbeidshverdagen. G Suite het tidligere 
Google Apps, men skiftet navn i 2016 

2. Det som skiller G Suite fra andre tilsvarende verktøy er at hvert program kommer 
som en webapplikasjon, som du får tilgang til via nettleseren din. Så i stedet for å 
åpne et program som ligger på pc’en eller nettbrettet, så åpner du nettleseren 
(chrome, firefox eller en annen nettleser), logger inn med brukeren din og får tilgang 
til alt. 

3. i Rotary Norge vil alle klubber og distrikter få sin egen G-Suit konto. I tillegg får en del 
sentrale tillitsmenn sin egen konto.   
Rotary i Norge er godkjent som en non-profit organisasjon, og får derfor denne 
tjenesten gratis fra Google. 
NORFO har derfor gratis tilgang til kontoer. DICO i distriktet administrerer kontoene, 
og kan opprette nye etter behov. 

4. Her er noen av de produktene  i G Suit: 

a. Gmail: En tilpasset versjon med Rotary-logo oppe til høyre på skjermen. 
Denne tar over for vår Zimbra epost fra 1. juli 2020. 

b. Dokumenter, regneark og presentasjoner: Google sin versjon av Word, Excel 
og Powerpoint. Her kan du dele tilgang med andre brukere om du vil. 

c. Google Disk: Dette er lagringstjenesten i G Suite som lagrer alt du gjør ‘i 
skyen’ dvs på et sikkert lager på internett  

d. Google Meets: Er en gratis tjeneste for nettmøter.   
 

5. Innlogging 
Vi planlegger å legge ut ikoner på Appsco Dashboard for innlogging til G Suit. Dette er 
ikke klart når vi åpner tjenesten, og inntil dette kommer, må du logge inn via denne 
lenken:  https://accounts.google.com/  
Husk å bruke epostadressen som slutter på @rotary.no (ikke gmail.com) 
Noen brukere har fått tilpasset/endret sin epost adresse i forhold til Zimbra epost av 
hensyn til standardisering. DICO kan hjelpe om du er i tvil.   

 


