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So sánh các phiên bản Google Workspace

Tổng quan

Một Gmail hiện đại, một bộ công cụ văn phòng ấn tượng, một G Suite bảo mật tuyệt đối – nay hoàn thiện và

giàu tính năng hơn trên Google Workspace.

Google Workspace cho doanh nghiệp gồm 4 phiên bản: Business Starter (bộ nhớ Drive 30GB/người dùng),

Business Standard (2TB/người dùng), Business Plus (5TB/người dùng) và Enterprise (dung lượng lưu trữ không

giới hạn và có các tính năng điều khiển nâng cao).

tel:02873004009
mailto:sales@mmgroup.vn
https://mmgroup.vn


Bảng so sánh

Enterprise Business
Plus

Business
Standard

Business
Starter

Chi phí dịch vụ:

Liên hệ tư vấn
chi tiết 6.060.000

VND/user/năm

4.040.000
VND/user/năm

(2.424.000đ/user/năm
cho 20 users đầu tiên

với khách đăng ký mới)

2.020.000
VND/user/năm

(1.010.000đ/user/năm
cho 20 users đầu tiên

với khách đăng ký
mới)

Gmail

Email theo tên miền
doanh nghiệp
(you@yourcompany
.com)

✓ ✓ ✓ ✓

Ngăn chặn hành vi
gian lận và nội dung
không mong muốn,
giúp chặn hơn
99,9% số vụ tấn
công

✓ ✓ ✓ ✓

Dùng email không
có quảng cáo

✓ ✓ ✓ ✓

Meet

Hội nghị truyền hình
và hội nghị âm
thanh:

500 người 500 người 150 người 100 người

Thời lượng cuộc
họp (tối đa): 24
tiếng

✓ ✓ ✓ ✓
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Bảng tương tác kỹ
thuật số

✓ ✓ ✓ ✓

Bản ghi âm cuộc
họp được lưu vào
Google Drive

✓ ✓ ✓

Các biện pháp kiểm
duyệt*

✓ ✓ ✓

Tính năng nhận xét ✓ ✓ ✓

Thăm dò ý kiến và
Hỏi đáp

✓ ✓ ✓

Phòng họp nhóm ✓ ✓ ✓

Theo dõi diễn biến
cuộc họp

✓ ✓

Chống tiếng ồn ✓

Phát trực tiếp trong
tên miền: 100.000
người xem

✓

Drive

Dung lượng Email
(bao gồm dung
lượng Gmail và
Drive)

Không giới hạn 5TB/người dùng
(được dùng chung)

2TB/người dùng
(được dùng chung) 30GB/người dùng

Drive cho máy tính ✓ ✓ ✓ ✓

Hỗ trợ hơn 100 loại
tệp

✓ ✓ ✓ ✓
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Bộ nhớ dùng chung
cho nhóm

✓ ✓ ✓

Chia sẻ với đối
tượng mục tiêu

✓ ✓ ✓

Chat

Nhắn tin nhóm ✓ ✓ ✓ ✓

Bật hoặc tắt lịch sử
trò chuyện theo
mặc định

✓ ✓ ✓

Tự động chấp nhận
lời mời

✓ ✓ ✓

Trò chuyện với tên
miền ngoài tổ chức

✓ ✓ ✓

Phòng trò chuyện
nâng cao, trong đó
có phòng theo
chuỗi và phòng
dành cho khách sử
dụng

✓ ✓ ✓

Calendar

Chia sẻ lịch ✓ ✓ ✓ ✓

Duyệt tìm và đặt
trước phòng họp

✓ ✓ ✓ ✓
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Docs, Sheets, Slides

Tạo nội dung cộng
tác

✓ ✓ ✓ ✓

Ghi chú được chia
sẻ trong Keep

✓ ✓ ✓ ✓

Trình tạo trang web
trong Sites

✓ ✓ ✓ ✓

Trình tạo khảo sát
trong Sheet

✓ ✓ ✓ ✓

Khả năng tương tác
với các tệp Office

✓ ✓ ✓ ✓

Dễ phân tích hơn
nhờ các tính năng
Điền thông minh,
Xóa thông minh và
Tự động trả lời

✓ ✓ ✓ ✓

Hỗ trợ nhập nội
dung bằng tính
năng Soạn thông
minh, đề xuất ngữ
pháp và tự động
sửa lỗi chính tả

✓ ✓ ✓ ✓

Xây dựng thương
hiệu tùy chỉnh bằng
Google Docs và
Form

✓ ✓ ✓

Liên kết các trang
Sheet

✓
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Cloud Search

Tìm kiếm

Tìm kiếm thông
minh: dữ liệu

bên thứ nhất và
bên thứ ba

Tìm kiếm thông
minh: dữ liệu bên thứ

nhất

Tìm kiếm thông
minh: dữ liệu bên

thứ nhất

Tìm kiếm thông
minh

Bảo mật và quản lý

Xác minh 2 bước ✓ ✓ ✓ ✓

Tùy chọn kiểm soát
chính sách theo
nhóm

✓ ✓ ✓ ✓

Chương trình Bảo
vệ nâng cao

Chương trình
Bảo vệ nâng
cao với Vault

Chương trình Bảo vệ
nâng cao với Vault

Chương trình Bảo vệ
nâng cao

Chương trình Bảo
vệ nâng cao

Quản lý thiết bị đầu
cuối Doanh nghiệp Nâng cao Cơ bản Cơ bản

Vault – Giữ lại, lưu
trữ và tìm kiếm dữ
liệu

✓ ✓

Ngăn chặn mất dữ
liệu

✓

Cloud Identity cao
cấp

✓

Quyền truy cập theo
ngữ cảnh

✓

Trung tâm bảo mật ✓
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Vùng dữ liệu Doanh nghiệp Cơ bản Cơ bản

Mã hóa Bảo mật /
Tiện ích mở rộng
Internet Mail đa
năng (S/MIME)

✓

Thông tin về việc
truy cập

✓

* Đang triển khai
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