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Redmine na řízení úkolů



Zkoušeli jsme Trello



Co mě štvalo v minulosti



Furt mi něco chodilo na email. 



Než člověk zapsal úkol (určitě geniální myšlenka), tak to zapomněl.



Trello je super nástěnka pro 2 PPCčkaře v týmu a žádné řízení.
Abych z něj udělal něco pro tým 10 lidí, stálo by mě to stejně jako Asana.



Porovnání ceny Asana vs Basecamp.



Co se mi na Asaně líbí
Toto není seznam všech funkcí, ale věci, které se nám hodí pro naše workflow a 

práci PPC týmu. Nechci urazit “hardcore fans”.



Úkol jako takový může být ve více projektech.



Buď mám list view a nebo board (trello) view.



Vlastní sloupečky.



Až 60 “custom fields” -  vlastní sloupečky



Jednoduchá možnost řazení i pomocí custom fields.



Štítky, které moc nepoužíváme (nemožnost filtrace ani řazení).



Asana Inbox - geniální věc.



Advanced search.



Integrace do slacku.



Opakované úkoly.



Duplikování šablon úkolů do jiných projektů 



Project statusy, kam dáváme důležité části komunikace



Jak používáme Asanu pro PPC



Struktura týmu



Naše struktura Asany



Client view
Projekt věnovaný dlouhodobému rozvoji účtu; zde 

jsou všechny úkoly k projektu.



Příklad “Client View projektu” a rozbalení úkolu s podúkoly.



Příklad “sortingu” v rámci klienta dle priority, super pro plánování.



Do project update dáváme důležité komunikace s klientem.



K čemu slouží client view
1. Dlouhodobá roadmapa projektu
2. Po převzetí účtu můžeme nakopírovat šablony obecných tasků.
3. Pěkný přehled dle typu cílení i historicky, co se udělalo zásadního v daných 

segmentech.
4. Ideální, když má klient přístup a může dělat své úkoly. 
5. Používáme tyto custom fields prozatím :) 

a. Task duration
b. Platform 
c. Priority



Client roadmap Board
Jednoduché pro klienta, plánování práce na celý 

měsíc dopředu, snadný přehled hotových tasků za 
měsíc.



Client monthly roadmap.



Client monthly roadmap - možnost filtrace + řazení.



Personal project
Slouží ke správě a řízení vlastních úkolů



Můžu si krásně plánovat práci. Klient ví, kdy, kdo, co má naplánované, vím na 
čem dělá kolega. Můžu řadit dle priority a dalších custom fields.



Calendar view: možnost plánovat, napojení na Google kalendář atd.



Timeline View - moc nepoužívám, ale někdo může.



Weekly sprints
Slouží k plánování práce celého týmu. Máme 

týdenní budget, můžeme plánovat :) 



Každý člověk si naplánuje, co potřebuje na projektech, vs. svůj časový fond na 
týden. Zároveň senioři zkontrolují, jestli tam není potřeba udělat něco jiného.



Školící projekt per člověk
Projekt sloužící na edukaci a plánování školení 



U každého tématu jsou podklady na školení, víme kdo má co za sebou (prozatím 48 
témat). Doplňujeme úroveň školení apod :) 



Pravidelné úkoly projekt
1 report pro všechny klienty a použití skvělé funkce 

repeater



Úkol se vytvoří automaticky 7 dní po dokončení předchozího checku. Notifikace 
přijde do Inboxu.



Zde máme cca 400 tasků v různých intervalech na projekty. Pracujeme s tím 
jednoduše seřazením podle Datum naplánovaní, který se vždy po dokončení 
posune.



Krásný repeater na klienta v projektu: každého prvního mu vyskočí úkol s 
otázkami, na které musíme znát odpověď. Vše funguje automaticky.



Co mi v Asaně chybí



Nemůžu nahrát podklady nějak rozumně 
k projektu



Není možná filtrace: v list view 
projektech pouze sorting, ale na tom se 

pracuje.



Calendar view nepodporuje týdenní 
view.



Historie práce na projektu není ideálně 
řešená.



Kolik za Asanu platíme
15x 9,9$ = 148 $


