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Jaké máte problémy?



Časté problémy v nástrojích...

1. Zahlcené boardy

2. Lidi nemají jasno v prioritách / chybí workflow

3. Velké úkoly, špatně zadané

4. Nevhodně rozdělené projekty

5. Roztříštěná komunikace (e-mail, osobně, tel)

6. Neznalost nástroje a jeho možností

7. Špatná data - řešitel, termín, todo list, název, zadání, konvence

8. Nikdo to neřídí



Problémy od klientů a externistů...

1. Nepřiřazují zpátky úkoly

2. Zakládají zbytečně todo listy a projekty

3. Nastavují nesmyslné termíny

4. Generují chaos 🙈

https://www.karelborovicka.cz/2018/08/principy-komunikace-ve-freelu/



pravidla...
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Absence procesního řízení...
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FREELO





Propojení s mailem Přehledné notifikace



Algoritmus dalšího přiřazení…

=



Jakoby INBOX
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Je vám to povědomé?

1. Absence PM

2. Nevhodné nástroje

3. Špatné odhady

4. Kompetence a role lidí

5. Paralelní projekty

6. Nedostatečná komunikace

7. Nedostatečné zadání (rozsah)



www.freelo.cz
Z Podpalubí 🔊

soundcloud.com/zpodpalubi

freelo.tv

naucmese.cz

projectrestart.cz

Q&A


