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Aplikacje do zadań specjalnych - daj się wciągnąć
Masz za dużo na głowie? Ciągle o czymś zapominasz? Poznaj możliwości bezpłatnych aplikacji, które ogarną chaos
życia codziennego w pracy i w domu.
Ilość aplikacji i narzędzi dostępnych na smartfony, tablety i komputery może przyprawić o zawrót głowy. Nie da się
ukryć, że życie wielu osób toczy się właśnie na urządzeniach mobilnych. Kolejne pojawiające się aplikacje mają za
zadanie ułatwić i uatrakcyjnić nasze życie. Jedne z nich to typowe zabawki dla dorosłych, mniej lub bardziej
pożyteczne. Zabijacze czasu, bez których spokojnie można by się obyć,a ich sensownego zastosowania można z
lupą szukać. Natomiast po tej drugiej stronie są te aplikacje, które rzeczywiście mogą okazać się bardzo przydatne
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Warto o nich wiedzieć i korzystać z ich dobrodziejstw.
Poznajcie możliwości aplikacji, które pozwolą lepiej organizować życie. W obecnych czas, gdzie jest tyle
obowiązków, a głowa zajęta jest ciągłym planowaniem i koniecznością pamiętania o wszystkim i o wszystkich,
wyposażenie naszych urządzeń mobilnych w narzędzia ogarniające cały codzienny chaos wydaje się być
zbawieniem. Do dyspozycji mamy szereg aplikacji, dzięki którym można zdalnie zarządzać czasem i zadaniami z
każdego miejsca, z dostępem do internetu. A co takie aplikacje potraﬁą? Niżej kilka szczegółów, które powinny
przekonać chociażby do bezpłatnego testu.
Korzystając z aplikacji takich jak : Trello, Basecamp, Isido, ProjectShelf, Kanban Tool, Wunderlist, Nozbe, Podio,
Task Manager, Remember the milk możesz:
opracowywać projekty i zaznaczać punkty kontrolne
tworzyć listy zadań do wykonania, określać ich czas wykonania
delegować i rozdzielać zadania oraz określać ich lokalizację
kontrolować efekty i postępy realizacji
udostępniać informacje innym użytkownikom
przechowywać pliki
prowadzić kalendarz i w razie potrzeby udostępniać innym
używać aplikacji jako komunikatora
Aplikacje i narzędzia do zarządzania zadaniami mają zastosowanie zarówno w pracy jak i w domu. Ułatwiają
komunikację i produktywność pracowników, natomiast w warunkach domowych to doskonała opcja na tworzenie
listy zakupów czy rozdzielanie domowych obowiązków pośród członków rodziny.
Istotnie jest to, że część aplikacji jest bezpłatna, ewentualnie można je przetestować nie ponosząc żadnych
kosztów. Dodatkowe opcje oraz ich ceny zależne są od sposobu i zakresu wykorzystania aplikacji, np. ilości
użytkowników, ilości realizowanych projektów, rozmiaru przesyłanych plików. Szczegółowe zestawienie cenowe
dostępne jest w pełnym artykule o narzędziach do zarządzania zadaniami.
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