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Dokumentide loomine ja haldus
Google Docs või My Drive keskkonnas

1. Kirjutage aadressireale docs.google.com või  drive.google.com ja logige sisse kasutades oma 
Google kasutajanime ning parooli.

2. Avaneb teie Google Docs või  My Drive avaleht navigeerimispaani (vasakul servas),  kaustade ja 
dokumentide loeteluga.
Google Docs kuvab kaustad ja dokumendid läbisegi tähestikulises järjestuses.  My Drive kuvab 
kõige ülemistena kaustad ja nendest allpool dokumendid  tähestikulises järjestuses

DOKUMENTIDE LOOMINE

1. Uue dokumendi loomiseks klõpsake klahvil Create   

2. Teile avaneb rippmenüü, kus tehke valik

3. Teile avaneb tühi dokumendiblankett koos dokumendi töötlemiseks vajalike nuppudega, mis on 
sarnased  tekstitöötlusprogrammides MS Office Word, Open Office Writer olevate nuppudega.

Tekstitöötlusdokument (nagu MS Word)

Tabeltöötlusdokument (nagu MS Excel)

Tekstitöötlus dokumendi loomiseks valige Document

Tabeltöötlus dokumendi loomiseks valige Spreadsheet
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4. Dokumendid salvestatakse automaatselt

5. Loodud dokumendid on nimeta. Uue dokumendi pealkirjastamiseks klikkige dokumendi kohal 
oleval Untitled document  nimel

                  

6. Selle järel avaneb teile aken, kuhu saate kirjutada dokumendi pealkirja. Vajutage OK.  Alati saate 
dokumendi nime muuta.

             

7. Alustage dokumendi täitmist. Programm salvestab automaatselt teie muudatused.

8. Dokumendid, küsitlused, esitlused salvestuvad tähestikulises järjestuses teie Google Docs või 
Google Drive loendisse pealkirjade TITLE veergu.

Vaade dokumentide loendile 
Google Drive´is                                               ja Google Docs´is
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DOKUMENTIDE  PAIGUTAMINE KAUSTADESSE

1. Tehke märge dokumendi ees, mida soovite kausta paigutada. Ühte ja samasse kausta saab korraga 
mitu dokumenti paigutada, tehes märgistuse kõikide nende dokumentide ees.
 

2. Klõpsake dokumentide kohal oleval käsul Organize

3. Teile avaneb aken kaustade loendiga. Märgistage kaust kuhu soovite paigutada valitud 
dokumendid.  

 

Seejärel klõpsake Apply changes.
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4. Dokumente on võimalik kaustadesse ka lohistada. Haarake hiire vasakpoolse klahviga 
dokumendi nimest kinni ja lohistage ta navigeerimispaanil (vasakpoolses servas) olevasse kausta

Soovides mitut dokumenti korraga ühte samanimelisse kausta tõsta, märgistage soovitud 
dokumentide ees olevad ruudukesed, seejärel haarake ühest dokumendist kinni ja tehke sama  mis 
ühe dokumendiga.  Lohistades tulevad kaasa kõik märgistatud dokumendid.

Kõik dokumendid, mis lete paigutanud kaustadesse, kaovad Google Drive versioonis TITLE loendist 
ja te näete neid, klõpsates kaustal kuhu nad paigutasite.

NB! Google Docs versioonis dokumente kaustadesse paigutades jäävad dokumendid T loendisse 
alles läbisegi kaustadega. Dokumentide nime taha ilmub vastava kausta nimi, kuhu te selle 
dokumendi panite.

Kaustade nimed 
ilmuvad 
dokumentide 
nimede taha


