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Agenda Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2

Visão Geral Funcionalidades

Características DicasGestão Demonstração

Planejamento



Organizar pessoas, tarefas, atividades, clientes, produtos e
serviços, garantir uma boa visibilidade do que está
acontecendo, priorizar as histórias certas e transmitir
mensagens claras para toda equipe é sempre um grande
desafio.





A falta de comunicação é um dos principais
problemas das organizações.



















O Trello é uma ferramenta de colaboração para
gerenciamento de projetos e tarefas pessoais e profissionais.

O Trello se baseia no sistema de kanban (em Japonês, kan =
“visual” e ban = “cartão”).



Grátis





Três etapas de Utilização:

Organização das Ideias Distribuição de Tarefas Gestão do Time





O Trello é composto por 3 elementos
principais: organização, board e card.

A organização é a entidade que gerencia o projeto
(empresa, recurso, projetos pessoais, entre outros).

O board (quadro) é o projeto em si. Se a empresa
(organização) tem 5 projetos simultâneos, são 5 boards.

Cada projeto terá suas tarefas, que são
os cards (cartões).



No dashboard você
pode visualizar seus
boards e favoritá-los



Informações do Perfil

Visualizar cartões 

Configurações, ajuda e atalhos





–

O Trello nos permite organizar os projetos por

organização, assim podemos separar os projetos

da maneira que acharmos melhor.



–

• Cada projeto tem o seu board.

• Cada board tem:

- Título

- Organização

- Visibilidade

- Membros

- Arquivo



–

Através do menu lateral do board,

você pode realizar várias ações e

habilitar funcionalidades que, por

padrão, vem desabilitadas.



As listas servem para fazer o acompanhamento

das tarefas do projeto.

As listas podem ser criadas de acordo com a

necessidade de cada gerente/usuário do board.



–

Os cards tratam-se das tarefas do

projeto.

Os cards possuem vários recursos que

visam organizar as tarefas do projeto.



–

• Recursos

- Título 

- Descrição

- Comentários

- Membros

- Etiquetas

- Checklist

- Prazos

- Anexos















Uma boa Gestão do Time é o principal desafio para

o gerente. Essa etapa depende 1 % da ferramenta e

99% da cobrança e dedicação do responsável.



Checar o Trello ao menos uma vez por dia

Instalar versão mobile da ferramenta

Cobrar estagiários e funcionários de realmente utilizar a
ferramenta

Dar o exemplo e centralizar informações na ferramenta

Explicar ao TIME como utilizar a ferramenta e sua importância 





O Trello é uma ferramenta muito versátil,

mas o diferencial fica por conta da sua

criatividade!



Ferramentas Extras são

recursos adicionais que

você pode habilitar no

seu quadro.



Beautify for Trello é possível trocar a imagem que fica atrás das listas de cards a

escolha do usuário.

Link: https://chrome.google.com/webstore/detail/beautify-for-trello/ppmoihbfiilgkkgcogbblhhanjjaocil

Elegantt - Ele gera automaticamente uma barra de progresso para seus projetos

baseado nas suas informações do Trello.

Link: https://elegantt.com/

https://chrome.google.com/webstore/detail/beautify-for-trello/ppmoihbfiilgkkgcogbblhhanjjaocil
https://elegantt.com/




Site do desenvolvedor (Inglês) http://www.fogcreek.com

Board com vários recursos (Inglês) https://trello.com/resources

Site Oficial https://trello.com

Blog com atualizações https://blog.trello.com

Trello Visão Geral https://trello.com/tour

Trello Guia (Manual) https://trello.com/guide

Primeiros Passos! https://trello.com/b/kDDPXNOc
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Obrig@do!!!


