
DLACZEGO MICROSOFT 365 
JEST LEPSZY OD GOOGLE WORKSPACE

10 POWODÓW



10 powodów dlaczego Microsoft 365 jest 
lepszy od Google Workspace
Tak, od 2008 roku jesteśmy Gold Partnerem Microsoft, 
który utrzymujemy do tej pory.

Po przeczytaniu pierwszego zdania oraz spoglądając na 
tytuł materiału, który właśnie pobrałeś masz prawo 
pomyśleć: „O nie! To będą peany na temat Microsoft!”.

Uwierz nam, nie można być obiektywnym, kiedy to od 
prawie 15 lat proponujemy swoim klientom rozwiązania 
Microsoft. 

Jednak z drugiej strony, zadaj sobie jedno zasadnicze 
pytanie. Czy byłabyś/byłbyś w stanie reprezentować 
przez tyle lat kogoś lub coś bez świadomości, że to najlepsza opcja na rynku?

Całe Supremo podpisuje się pod tym, że Microsoft 365 jest obecnie najlepszym pakietem narzędzi 
biurowych dostępnym na rynku.

Tę deklarację potwierdzają też nasi partnerzy, którzy zdecydowali się przejść z Google Workspace do 
Microsoft 365.

Dlaczego porównujemy Microsoft 365 z 
Google Workspace?

Microsoft 365 (wcześniej Office 365) i Google 
Workspace (wcześniej G Suite) cieszą się największym 
powodzeniem wśród klientów poszukujących usług w 
chmurze opartej na modelu subskrypcyjnym. 
Sukcesywnie od kilku lat największe kawałki „tortu” 
przypadają właśnie Microsoft i Google. Firmy te 
proponują narzędzia dla biznesu usprawniające 
współpracę, pracę zdalną i komunikację.

Oba pakiety są wydajne i oferują wiele korzyści firmom każdej wielkości. W związku z tym 
postanowiliśmy wypunktować 10 powodów, które świadczą o przewadze Microsoft 365 nad Google 
Workspace. W tym materiale porównamy funkcje, plany, ceny oraz zwrócimy uwagę na kluczowe 
wyróżniki obu pakietów. Wszystko po to, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.
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1. Program pocztowy

Outlook jest programem pocztowym wchodzącym w 
skład Microsoft 365. Pozwala na standardowe wysyłanie 
i odbieranie wiadomości e-mail. Dodatkowo umożliwia 
zarządzanie i organizowanie spotkaniami czy śledzenie 
zadań. Dostęp do Outlook możliwy jest niemal na każdym 
urządzeniu – PC, MAC czy smartfonach i tabletach. 
Użytkownicy na start mogą sortować, grupować czy 
dodawać etykiety do swoich wiadomości. Funkcje te 
ułatwiają zachowanie porządku w otrzymywanej i 
wysyłanej korespondencji.

Z kolei Gmail jest internetową usługą poczty e-mail firmy Google. Narzędzie oparte jest na sztucznej 
inteligencji sugerującej słowa i frazy podczas pisania. Z poziomu Gmaila można uzyskać dostęp do 
innych aplikacji Google Workspace. W jednym oknie przeglądarki użytkownicy widzą równocześnie 
maile, czat, dokumenty i okno do wideokonferencji. Gmail nie posiada aplikacji komputerowej. Możliwy 
jest jedynie dostęp przez przeglądarkę internetową. Można go połączyć z aplikacjami innych firm np. 
Thunderbird i… Outlook. Odczuwalny przez użytkownika jest brak możliwości swobodnego sortowania i 
grupowania poczty.

W propozycji Microsoft użytkownik ma do dyspozycji 50 GB, które nie wliczają się w przyznane 1 TB  
przestrzeni dyskowej. Google oferuje jedynie 30 GB, a poczta w tym przypadku jest jednym z 
elementów, które zużywają ten limit. Decydując się na wyższe pakiety Google Workspace dostaniemy 
więcej pamięci dyskowej. Jednak Microsoft też przygotował coś dla tych, którzy mogą zapłacić więcej. 
W planie Business Premium do dyspozycji jest archiwum, które jest ograniczone do 1,5 TB.

2. Dostęp do aplikacji

Outlook jest programem pocztowym wchodzącym w 
skład Microsoft 365. Pozwala na standardowe wysyłanie 
i odbieranie wiadomości e-mail. Dodatkowo umożliwia 
zarządzanie i organizowanie spotkaniami czy śledzenie 
zadań. Dostęp do Outlook możliwy jest niemal na każdym 
urządzeniu – PC, MAC czy smartfonach i tabletach. 
Użytkownicy na start mogą sortować, grupować czy 
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innych aplikacji Google Workspace. W jednym oknie przeglądarki użytkownicy widzą równocześnie 
maile, czat, dokumenty i okno do wideokonferencji. Gmail nie posiada aplikacji komputerowej. Możliwy 
jest jedynie dostęp przez przeglądarkę internetową. Można go połączyć z aplikacjami innych firm np. 
Thunderbird i… Outlook. Odczuwalny przez użytkownika jest brak możliwości swobodnego sortowania i 
grupowania poczty.

W propozycji Microsoft użytkownik ma do dyspozycji 50 GB, które nie wliczają się w przyznane 1 TB 
przestrzeni dyskowej. Google oferuje jedynie 30 GB, a poczta w tym przypadku jest jednym z 
elementów, które zużywają ten limit. Decydując się na wyższe pakiety Google Workspace dostaniemy 
więcej pamięci dyskowej. Jednak Microsoft też przygotował coś dla tych, którzy mogą zapłacić więcej. 
W planie Business Premium do dyspozycji jest archiwum, które jest ograniczone do 1,5 TB.

3. Komunikacja i współpraca

Obie aplikacje oferują najwyższej klasy funkcje 
biznesowe. Microsoft Teams został stworzony specjalnie 
w tym celu. Ten hub komunikacyjny integruje ponad 250 
aplikacji pochodzących od innych producentów, które 
można w pełni wykorzystywać do efektywnej współpracy. 
W ramach Teams użytkownik może prowadzić rozmowę 
wideo nawet z 1000 uczestnikami jednocześnie (i do 10 
000, jeśli organizujesz wydarzenie na żywo). W zależności 
od ustawień administratora IT można też czatować 
bezpośrednio ze współpracownikami, jak i partnerami 
zewnętrznymi.

Google oferuje Meet i Chat do rozmów wideo i czatu. Google Meet obsługuje do 250 uczestników 
wideokonferencji i rozmów głosowych, w zależności od wybranego planu (100 w planie Business 
Starter, 150 w Business Standard). Jest zintegrowany z innymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google 
i Gmail, które umożliwiają planowanie i organizowanie spotkań.

Obie platformy zawierają pewne wspólne funkcje, takie jak: udostępnianie plików i ekranu, 
dostosowywanie tła, funkcję wyszukiwania czy nagrywanie spotkań. Aplikacja Google ma prostszy 
układ i wydaje się być bardziej intuicyjna, lecz nie posiada tak rozbudowanych funkcji jak Microsoft 
Teams. Stąd też dla początkujących użytkowników może wydawać się bardziej skomplikowany. 
Jednak po poznaniu podstawowych funkcji poruszanie się po nim nie będzie sprawiać większych 
problemów.

Pokoje w ramach Google Meet nie posiadają tak wielu możliwości jak zespoły w Microsoft Teams. Ich 
personalizowanie za pomocą kart czy podpinanie poszczególnych aplikacji jest w stanie zwiększyć 
produktywność czy współpracę zespołów projektowych.

4. Bezpieczeństwo

Platformy Microsoft 365 i Google Workspace 
zaprojektowano tak, aby spełniały rygorystyczne 
standardy prywatności i bezpieczeństwa danych. 
Pakiety są regularnie aktualizowane, co stale zwiększa 
bezpieczeństwo korzystania z nich. Microsoft 365 i Google 
Workspace umożliwiają administratorom platformy 
dostosowywanie dostępu i uprawnień użytkowników.

Microsoft 365 oferuje ochronę poczty e-mail przed 
spamem, złośliwym oprogramowaniem i innymi 
zagrożeniami dzięki usłudze Exchange Online Protection. 
Solidne rozwiązanie zapewnia ponad 1000 kontroli 
bezpieczeństwa i prywatności, które pomagają spełnić standardy w każdej branży. Grupy 
zabezpieczeń i możliwość ustawienia niestandardowych uprawnień pozwala chronić informacje 
biznesowe przed nieautoryzowanym dostępem.

W ramach Microsoft 365 można skorzystać z zaawansowanych funkcji zarządzania tożsamością i 
dostępami. Za sprawą aplikacji Authenticator czy wdrożenia uwierzytelniania wielopoziomowego 
(Multi-factor Authentication) możliwe jest ustanowienie bezpiecznych połączeń między 
użytkownikami, urządzeniami, aplikacjami i danymi.

Google Workspace zapewnia ochronę poczty e-mail przed phishingiem i spamem. Możliwe jest też 
korzystanie z weryfikacji dwuskładnikowej, kontroli zasad opartej na grupach czy programu ochrony 
zaawansowanej. W pakiecie Business Plus uzyskujemy dostęp do Vault, który przechowuje, archiwizuje 
i przeszukuje dane oraz Secure Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Umożliwia łączenie 
aplikacji i usług opartych na LDAP z Cloud Identity lub Google Workspace. Wersja Google Workspace 
Enterprise zapewnia dostęp do funkcji premium, takich jak zapobieganie utracie danych (DLP), 
centrum bezpieczeństwa i szyfrowanie S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions).

Zarówno Microsoft 365, jak i Google Workspace to bezpieczne platformy. Jednak uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe Microsoft stoi na wiele wyższym poziomie w porównaniu z uwierzytelnianiem 
dwuskładnikowym Google Workspace. Warto też zaznaczyć, że Google Workspace integruje się z 
mnóstwem aplikacji innych firm. W niektórych przypadkach może to okazać się bardziej ryzykowne, 
gdy użytkownicy przyznają swoje uprawnienia do korzystania z tych aplikacji.

5. Wydajność dla dużych firm

Microsoft 365 i Google Workspace zawierają w sobie 
długą listę imponujących funkcji. Każda z nich ma na celu 
usprawnienie przepływu pracy i zwiększenie 
produktywności. W przypadku start-upów lub małych firm 
nie ma tak naprawdę różnicy.
Jednak większe firmy, które wymagają bardziej 
rozbudowanych funkcji w swoim codziennym działaniu 
powinny zwrócić uwagę na Microsoft 365. Przede 
wszystkim można swobodnie mieszać i dopasowywać 
typy licencji np. użyć 300 licencji Business Standard i 100 
licencji Enterprise E3.

Microsoft 365 to najlepszy wybór dla firm, które regularnie współpracują nad dokumentami z 
użytkownikami spoza swojej organizacji. Zdecydowanie częściej spotyka się partnerów biznesowych, 
kontrahentów, którzy operują na plikach z rodzinny Office. W wielu przypadkach przekonwertowanie 
danych z Google Workspace nie jest możliwe w 100%. Korekta plików najczęściej wymaga dodatkowej 
pracy.

6. Przechowywanie danych

Kolejną kluczową różnicą jest przechowywanie danych. 
Microsoft 365 w ramach OneDrive oferuje swoim 
użytkownikom 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze. W 
przypadku Google Workspace pojemność zależy od 
zakupionej wersji — od 30 GB (wliczając w to pocztę!), przy 
większych planach przestrzeń może wzrosnąć do 2 TB lub 
5 TB. W pakiecie Enterprise gwarantowana jest 
nielimitowana pojemność dyskowa.

Przewaga OneDrive nad Dyskiem Google leży w jednej funkcji – możliwości przejrzenia wszystkich
folderów i plików, do których mają wgląd osoby z zewnątrz w zakładce „Udostępnione”. W porównaniu 
przestrzeni dyskowej wiele zależy od tego, jak dużo i jakie rodzaje plików będą przechowywane w 
chmurze. Dla standardowych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych przestrzeń oferowana przez 
Microsoft w zupełności wystarczy. Pamiętaj, że w przypadku obu usług można dokupić dodatkowe 
miejsce w chmurze.
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Przewaga OneDrive nad Dyskiem Google leży w jednej funkcji – możliwości przejrzenia wszystkich
folderów i plików, do których mają wgląd osoby z zewnątrz w zakładce „Udostępnione”. W porównaniu 
przestrzeni dyskowej wiele zależy od tego, jak dużo i jakie rodzaje plików będą przechowywane w 
chmurze. Dla standardowych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych przestrzeń oferowana przez 
Microsoft w zupełności wystarczy. Pamiętaj, że w przypadku obu usług można dokupić dodatkowe 
miejsce w chmurze.



1. Program pocztowy

Outlook jest programem pocztowym wchodzącym w 
skład Microsoft 365. Pozwala na standardowe wysyłanie 
i odbieranie wiadomości e-mail. Dodatkowo umożliwia 
zarządzanie i organizowanie spotkaniami czy śledzenie 
zadań. Dostęp do Outlook możliwy jest niemal na każdym 
urządzeniu – PC, MAC czy smartfonach i tabletach. 
Użytkownicy na start mogą sortować, grupować czy 
dodawać etykiety do swoich wiadomości. Funkcje te 
ułatwiają zachowanie porządku w otrzymywanej i 
wysyłanej korespondencji.
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inteligencji sugerującej słowa i frazy podczas pisania. Z poziomu Gmaila można uzyskać dostęp do 
innych aplikacji Google Workspace. W jednym oknie przeglądarki użytkownicy widzą równocześnie 
maile, czat, dokumenty i okno do wideokonferencji. Gmail nie posiada aplikacji komputerowej. Możliwy 
jest jedynie dostęp przez przeglądarkę internetową. Można go połączyć z aplikacjami innych firm np. 
Thunderbird i… Outlook. Odczuwalny przez użytkownika jest brak możliwości swobodnego sortowania i 
grupowania poczty.

W propozycji Microsoft użytkownik ma do dyspozycji 50 GB, które nie wliczają się w przyznane 1 TB  
przestrzeni dyskowej. Google oferuje jedynie 30 GB, a poczta w tym przypadku jest jednym z 
elementów, które zużywają ten limit. Decydując się na wyższe pakiety Google Workspace dostaniemy 
więcej pamięci dyskowej. Jednak Microsoft też przygotował coś dla tych, którzy mogą zapłacić więcej. 
W planie Business Premium do dyspozycji jest archiwum, które jest ograniczone do 1,5 TB.

2. Dostęp do aplikacji

Outlook jest programem pocztowym wchodzącym w 
skład Microsoft 365. Pozwala na standardowe wysyłanie 
i odbieranie wiadomości e-mail. Dodatkowo umożliwia 
zarządzanie i organizowanie spotkaniami czy śledzenie 
zadań. Dostęp do Outlook możliwy jest niemal na każdym 
urządzeniu – PC, MAC czy smartfonach i tabletach. 
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maile, czat, dokumenty i okno do wideokonferencji. Gmail nie posiada aplikacji komputerowej. Możliwy 
jest jedynie dostęp przez przeglądarkę internetową. Można go połączyć z aplikacjami innych firm np. 
Thunderbird i… Outlook. Odczuwalny przez użytkownika jest brak możliwości swobodnego sortowania i 
grupowania poczty.

W propozycji Microsoft użytkownik ma do dyspozycji 50 GB, które nie wliczają się w przyznane 1 TB 
przestrzeni dyskowej. Google oferuje jedynie 30 GB, a poczta w tym przypadku jest jednym z 
elementów, które zużywają ten limit. Decydując się na wyższe pakiety Google Workspace dostaniemy 
więcej pamięci dyskowej. Jednak Microsoft też przygotował coś dla tych, którzy mogą zapłacić więcej. 
W planie Business Premium do dyspozycji jest archiwum, które jest ograniczone do 1,5 TB.

3. Komunikacja i współpraca

Obie aplikacje oferują najwyższej klasy funkcje 
biznesowe. Microsoft Teams został stworzony specjalnie 
w tym celu. Ten hub komunikacyjny integruje ponad 250 
aplikacji pochodzących od innych producentów, które 
można w pełni wykorzystywać do efektywnej współpracy. 
W ramach Teams użytkownik może prowadzić rozmowę 
wideo nawet z 1000 uczestnikami jednocześnie (i do 10 
000, jeśli organizujesz wydarzenie na żywo). W zależności 
od ustawień administratora IT można też czatować 
bezpośrednio ze współpracownikami, jak i partnerami 
zewnętrznymi.

Google oferuje Meet i Chat do rozmów wideo i czatu. Google Meet obsługuje do 250 uczestników 
wideokonferencji i rozmów głosowych, w zależności od wybranego planu (100 w planie Business 
Starter, 150 w Business Standard). Jest zintegrowany z innymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google 
i Gmail, które umożliwiają planowanie i organizowanie spotkań.

Obie platformy zawierają pewne wspólne funkcje, takie jak: udostępnianie plików i ekranu, 
dostosowywanie tła, funkcję wyszukiwania czy nagrywanie spotkań. Aplikacja Google ma prostszy 
układ i wydaje się być bardziej intuicyjna, lecz nie posiada tak rozbudowanych funkcji jak Microsoft 
Teams. Stąd też dla początkujących użytkowników może wydawać się bardziej skomplikowany. 
Jednak po poznaniu podstawowych funkcji poruszanie się po nim nie będzie sprawiać większych 
problemów.

Pokoje w ramach Google Meet nie posiadają tak wielu możliwości jak zespoły w Microsoft Teams. Ich 
personalizowanie za pomocą kart czy podpinanie poszczególnych aplikacji jest w stanie zwiększyć 
produktywność czy współpracę zespołów projektowych.

4. Bezpieczeństwo

Platformy Microsoft 365 i Google Workspace 
zaprojektowano tak, aby spełniały rygorystyczne 
standardy prywatności i bezpieczeństwa danych. 
Pakiety są regularnie aktualizowane, co stale zwiększa 
bezpieczeństwo korzystania z nich. Microsoft 365 i Google 
Workspace umożliwiają administratorom platformy 
dostosowywanie dostępu i uprawnień użytkowników.

Microsoft 365 oferuje ochronę poczty e-mail przed 
spamem, złośliwym oprogramowaniem i innymi 
zagrożeniami dzięki usłudze Exchange Online Protection. 
Solidne rozwiązanie zapewnia ponad 1000 kontroli 
bezpieczeństwa i prywatności, które pomagają spełnić standardy w każdej branży. Grupy 
zabezpieczeń i możliwość ustawienia niestandardowych uprawnień pozwala chronić informacje 
biznesowe przed nieautoryzowanym dostępem.

W ramach Microsoft 365 można skorzystać z zaawansowanych funkcji zarządzania tożsamością i 
dostępami. Za sprawą aplikacji Authenticator czy wdrożenia uwierzytelniania wielopoziomowego 
(Multi-factor Authentication) możliwe jest ustanowienie bezpiecznych połączeń między 
użytkownikami, urządzeniami, aplikacjami i danymi.

Google Workspace zapewnia ochronę poczty e-mail przed phishingiem i spamem. Możliwe jest też 
korzystanie z weryfikacji dwuskładnikowej, kontroli zasad opartej na grupach czy programu ochrony 
zaawansowanej. W pakiecie Business Plus uzyskujemy dostęp do Vault, który przechowuje, archiwizuje 
i przeszukuje dane oraz Secure Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Umożliwia łączenie 
aplikacji i usług opartych na LDAP z Cloud Identity lub Google Workspace. Wersja Google Workspace 
Enterprise zapewnia dostęp do funkcji premium, takich jak zapobieganie utracie danych (DLP), 
centrum bezpieczeństwa i szyfrowanie S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions).

Zarówno Microsoft 365, jak i Google Workspace to bezpieczne platformy. Jednak uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe Microsoft stoi na wiele wyższym poziomie w porównaniu z uwierzytelnianiem 
dwuskładnikowym Google Workspace. Warto też zaznaczyć, że Google Workspace integruje się z 
mnóstwem aplikacji innych firm. W niektórych przypadkach może to okazać się bardziej ryzykowne, 
gdy użytkownicy przyznają swoje uprawnienia do korzystania z tych aplikacji.

5. Wydajność dla dużych firm

Microsoft 365 i Google Workspace zawierają w sobie 
długą listę imponujących funkcji. Każda z nich ma na celu 
usprawnienie przepływu pracy i zwiększenie 
produktywności. W przypadku start-upów lub małych firm 
nie ma tak naprawdę różnicy.
Jednak większe firmy, które wymagają bardziej 
rozbudowanych funkcji w swoim codziennym działaniu 
powinny zwrócić uwagę na Microsoft 365. Przede 
wszystkim można swobodnie mieszać i dopasowywać 
typy licencji np. użyć 300 licencji Business Standard i 100 
licencji Enterprise E3.

Microsoft 365 to najlepszy wybór dla firm, które regularnie współpracują nad dokumentami z 
użytkownikami spoza swojej organizacji. Zdecydowanie częściej spotyka się partnerów biznesowych, 
kontrahentów, którzy operują na plikach z rodzinny Office. W wielu przypadkach przekonwertowanie 
danych z Google Workspace nie jest możliwe w 100%. Korekta plików najczęściej wymaga dodatkowej 
pracy.

6. Przechowywanie danych

Kolejną kluczową różnicą jest przechowywanie danych. 
Microsoft 365 w ramach OneDrive oferuje swoim 
użytkownikom 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze. W 
przypadku Google Workspace pojemność zależy od 
zakupionej wersji — od 30 GB (wliczając w to pocztę!), przy 
większych planach przestrzeń może wzrosnąć do 2 TB lub 
5 TB. W pakiecie Enterprise gwarantowana jest 
nielimitowana pojemność dyskowa.

Przewaga OneDrive nad Dyskiem Google leży w jednej funkcji – możliwości przejrzenia wszystkich
folderów i plików, do których mają wgląd osoby z zewnątrz w zakładce „Udostępnione”. W porównaniu 
przestrzeni dyskowej wiele zależy od tego, jak dużo i jakie rodzaje plików będą przechowywane w 
chmurze. Dla standardowych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych przestrzeń oferowana przez 
Microsoft w zupełności wystarczy. Pamiętaj, że w przypadku obu usług można dokupić dodatkowe 
miejsce w chmurze.
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zabezpieczeń i możliwość ustawienia niestandardowych uprawnień pozwala chronić informacje 
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7. Cena

Plany i ceny rozwiązania w chmurze odgrywają 
kluczową rolę w określaniu, czy rozwiązanie spełnia 
wymagania budżetowe i biznesowe. 

Spójrz na poniższą tabelę (stan na marzec 2022):

Ceny są podobne, choć dla niektórych niewielkie różnice mogą mieć znaczenie.

Z Google Workspace można zrezygnować w każdej chwili, podczas gdy z Microsoftem podpisuje się 
roczną umowę. W obu przypadkach większość planów daje możliwość wykupu subskrypcji 
miesięcznej. Jednak cena każdego planu wówczas wzrasta od 5 do 12 złotych. Każdą z usług można 
przetestować w ramach darmowego okresu próbnego. 

Microsoft oferuje więcej wariantów rozliczeń, dzięki czemu łatwiej dopasować subskrypcję do potrzeb 
swojej firmy.

Najtańsze licencje Microsoft 365 to Business Basic. To najbardziej podstawowy plan, który spełnia 
potrzeby dla firm, które wymagają prostych rozwiązań zdalnych. Ten plan jest dostępny za 5 USD za 
użytkownika miesięcznie. Obejmuje firmową pocztę e-mail, 1 TB usługi OneDrive do przechowywania 
danych oraz internetowe i mobilne wersje programów Word, Excel i PowerPoint. Ten plan nie obejmuje 
klasycznych wersji aplikacji pakietu Office.

Z pewnością wiesz o darmowej poczcie w ramach G Suite. Niestety na początku 2022 roku Google 
poinformował, że rezygnuje z oferowania darmowej usługi. Należy zaznaczyć, że dotyczy to 
bezpłatnych kont Google Suite, założonych mniej więcej w 2006 roku. Bezpłatny dostęp do platformy 
ze skrzynką e-mail, udostępnianiem dokumentów i archiwum plików przyciągnął do siebie tysiące 
mniejszych lub większych firm — zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

1 maja 2022 roku użytkownicy pakietu G Suite będą zmuszeni przenieść konta do komercyjnego planu 
Google Workspace, aby móc dalej z nich korzystać. Faktury zaczną być wystawiane w lipcu, a 
widniejące na nich kwoty wymuszą na firmach ponowne rozpatrzenie dotychczasowego modelu 
biznesowego. Co więcej, w obrębie jednego konta Google Suite mogliśmy utrzymywać kilka, 
kilkadziesiąt czy nawet kilkaset adresów e-mail, a wkrótce za wszystkie z nich trzeba będzie płacić.

Google Workspace nie wykracza poza standard cenowy ustalony przez innych dostawców usług tego 
typu. Na rynku dostępne są nieco tańsze i lepiej wyposażone opcje w porównaniu do rozwiązania 
Google. W ten sposób niektóre przedsiębiorstwa zaoszczędzą pieniądze, których nie planowały wydać 
w taki sposób.
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Microsoft 365 Business Standard 
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Microsoft 365 Business Premium 
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(roczne zobowiązanie)
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Business Plus
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Enterprise Plans

Google Workspace Enterprise 
Plans 
ceny niestandardowe

Microsoft 365 Google Workspace
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8. Komunikacja wewnętrzna

To topowy temat w erze pandemii COVID-19. Coraz 
więcej polskich właścicieli firm i pracowników 
zrozumiało, na czym polega praca zdalna. Jednak wciąż 
pozostaje wiele do życzenia zorganizowanie płynnie 
działającej komunikacji wewnętrznej.

W ramach Microsoft 365 można skorzystać z SharePoint i 
Yammera. Pierwsze z narzędzi pozwala na szybkie 
tworzenie intranetów, których obsługa nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy technicznej. To spora 
oszczędność dla wielu firm, gdyż SharePoint znajduje się 
w każdym planie. Nie ma konieczności budowania wewnętrznej strony firmowej na oprogramowaniu 
firm trzecich. Tym samym zwiększa się bezpieczeństwo publikowanych informacji i komfort 
udostępniania plików. SharePoint synchronizuje się z pozostałymi rozwiązaniami Microsoft w ramach 
jednego ekosystemu. Z kolei Yammer to aplikacja pełniąca funkcję korporacyjnego medium 
społecznościowego. Prosty w obsłudze wzmocni komunikację wewnętrzną w mniej formalnej postaci.

Google Workspace w kontekście komunikacji wewnętrznej nie posiada żadnej alternatywy. Jedynym 
argumentem dla obrońców tego rozwiązania może być tylko integracja skrzynki Gmail ze wszystkimi 
aplikacjami. W jednym oknie przeglądarki użytkownicy mają równocześnie widok na maile, czat, 
dokumenty i wideokonferencje. Gmail jest też znany z zaawansowanych opcji wyszukiwania w poczcie, 
dzięki czemu szybciej można odnaleźć poszukiwane informacje.

Firmy decydujące się na Google Workspace nie mogą liczyć na wsparcie w kwestii tworzenia intranetu 
czy sieci społecznościowych. W tym przypadku nie pozostaje im nic innego, jak zagospodarować 
dodatkowe środki na skorzystanie z usług firm trzecich.

9. Usługi wideo

Istnieje kilka aplikacji zawartych w Microsoft 365, dla 
których tak naprawdę nie ma odpowiedników w Google 
Workspace. Z pewnością jest nim Microsoft Stream. To 
usługa wideo, która umożliwia bezpieczne przesyłanie, 
przeglądanie i udostępnianie filmów np. nagrań zajęć, 
spotkań, prezentacji, sesji szkoleniowych. 

Aplikacja pozwala też na zamieszczanie komentarzy, 
oznaczanie kodów czasowych w komentarzach i 
dodawanie opisów, które odnoszą się do określonych 
punktów w nagraniu. Ponadto automatycznie dokonuje transkrypcji treści wideo za pomocą 

oprogramowania do rozpoznawania mowy, dzięki czemu filmy można łatwiej przeszukiwać za 
pomocą zapytań tekstowych.

Powyższej funkcjonalności nie obsługuje żadna z aplikacji wchodząca w skład Google Workspace.

10. Aplikacje mobilne

Microsoft 365 i Google Workspace to największe pakiety 
narzędzi biurowych dla firm. Każdy z nich oferuje 
aplikacje do tworzenia dokumentów, współpracy w czasie 
rzeczywistym, pocztę e-mail, przechowywanie danych w 
chmurze, wideokonferencje i wysokiej jakości 
zabezpieczenia.

Chociaż obie platformy są bardzo podobne, są też 
zupełnie inne. Microsoft 365 ma funkcje i możliwości, 
których nie ma w Google Workspace. Choć na pierwszy 
rzut oka wydają się bardziej skomplikowane, to tak jak 
wszystkie inne oprogramowania wymagają przeprowadzenia szkoleń z ich obsługi.

W momencie konieczności podjęcia wyboru między Microsoft 365 a Google Workspace, ważne jest, 
aby osoby decyzyjne znały narzędzia i funkcje, których potrzebują ich pracownicy. Tylko w ten sposób 
można oczekiwać wzrostu produktywności codziennej pracy.
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Microsoft 365 Business Basic 
$5/użytkownik/miesiąc

Microsoft 365 Business Standard 
$12.50/użytkownik/miesiąc

Microsoft 365 Business Premium 
$20/użytkownik/miesiąc

Microsoft 365 Apps for Business  
$8.25/użytkownik/miesiąc

Enterprise Plans 

Microsoft 365 E3 
$32/ użytkownik/miesiąc 
(roczne zobowiązanie)

Microsoft 365 E5 
$57 użytkownik/miesiąc 
(roczne zobowiązanie)

Microsoft 365 F3 
$8 użytkownik/miesiąc 
(roczne zobowiązanie)

Business Starter 
$6 użytkownik/miesiąc

Business Standard 
$12 użytkownik/miesiąc

Business Plus
$18 użytkownik/miesiąc

Enterprise Plans 

Google Workspace Enterprise Plans 
ceny niestandardowe

1TB przestrzeni dyskowej na OneDrive

50GB pojemności skrzynki Outlook

Business Starter  
30GB na użytkownika

Business Standard  
2TB na użytkownika

Business Plus  
5TB na użytkownika

Plany i płatność

Microsoft 365 Google Workspace

Przestrzeń do 
przechowywania 
danych

Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, 
Teams, Outlook, Exchange, SharePoint, 
Planner, Project, Forms, Yammer

Docs, Sheets, Slides, Keep, Sites, 
Google Drive, Calendar, Meet, Gmail, 
Chat

Aplikacje biznesowe



Obsługuje jednoczesną edycję plików 
przez wielu użytkowników

Obsługuje spotkania online i rozmowy 
wideo nawet dla 300 osób

Umożliwia łączenie się z zespołem z 
każdego miejsca, urządzenia z 
dostępem do Internetu Microsoft 
Teams

Umożliwia dostęp do czatów zespołu, 
spotkań, plików i aplikacji oraz 
współpracę z jednego miejsca. 
Rozbudowane funkcje zespołów do 
pracy projektowej

Obsługuje edycję plików przez wielu 
użytkowników na żywo

Google Meet obsługuje do 250 
uczestników (w zależności od planu) 
wideo i głosowe konferencje
Pokoje rozmów, w tym pokoje z 
wątkami i dostęp dla gości

Szyfrowanie danych

Technologia bezpieczeństwa w 
chmurze firmy Microsoft

Zapobieganie utracie danych

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Wbudowane wykrywanie spamu, 
złośliwego oprogramowania i 
nietypowej aktywności

99,9% finansowo zabezpieczona 
gwarancja czasu pracy

Całodobowe wsparcie telefoniczne i 
online, obszerna dokumentacja 
techniczna dostępna w sieci

Szyfrowanie danych

Ochrona bezpieczeństwa chmury 
Google

Zapobieganie utracie danych
Weryfikacja dwuetapowa

Wbudowane wykrywanie spamu, 
phishingu i nietypowej aktywności

Gwarancja dostępności aplikacji na 
99,9%

Wsparcie standardowe (płatne 
przejście na wsparcie rozszerzone)

Współpraca 
& komunikacja

Microsoft 365 Google Workspace

Bezpieczeństwo 
& wsparcie



Podsumowanie - Microsoft 365 vs Google Workspace

Microsoft 365 i Google Workspace to największe pakiety narzędzi biurowych dla firm. Każdy z nich 
oferuje aplikacje do tworzenia dokumentów, współpracy w czasie rzeczywistym, pocztę e-mail, 
przechowywanie danych w chmurze, wideokonferencje i wysokiej jakości zabezpieczenia.

Chociaż obie platformy są bardzo podobne, są też zupełnie inne. Microsoft 365 ma funkcje i 
możliwości, których nie ma w Google Workspace. Choć na pierwszy rzut oka wydają się bardziej 
skomplikowane, to tak jak wszystkie inne oprogramowania wymagają przeprowadzenia szkoleń z ich 
obsługi.

W momencie konieczności podjęcia wyboru między Microsoft 365 a Google Workspace, ważne jest, 
aby osoby decyzyjne znały narzędzia i funkcje, których potrzebują ich pracownicy. Tylko w ten sposób 
można oczekiwać wzrostu produktywności codziennej pracy.

Ostateczna decyzja będzie zależeć z reguły od tego, jak odpowiesz na każde 
z poniższych pytań:

Czy Twoja firma w tym momencie korzysta z produktów Microsoft lub Google?

Czy szukasz narzędzi desktopowych, czy tylko takich, które działają w przeglądarce 
internetowej?

Czy Twoi pracownicy wolą szeroką gamę funkcji i możliwości, czy raczej chcą łatwych 
w użyciu narzędzi?

Jeśli wybrałeś Microsoft 365 skontaktuj się z Supremo. Konsultacja z naszymi specjalist-
ami wyjaśni wszystkie Twoje wątpliwości.


