
"Z mojego podwórka"
NARZĘDZIA

Tutaj należy wspomnieć ponownie o moich błędach, a bardziej opóźnionym wdrożeniu omawianym
przy literze A-Automatyzacja. Była tam mowa o:
- kontrolowaniu prac
- obsłudze wiadomości
Naprawdę polecam do tego materiału wrócić, ponieważ ja na przestrzeni długich lat zanim
wprowadziłam te zmiany, bezpowrotnie straciłam bardzo dużo czasu, który mogłam przeznaczyć
choćby na wypoczynek, czego mam olbrzymi deficyt od bardzo dawna.

A w zakresie narzędzi, jakie stosuję obecnie to warto wspomnieć o:

I Praca nad grafikami
To już ponad dwadzieścia lat, jak pierwszy raz skorzystałam z pakietu Corel Draw. Przez lata
nauczyłam się tworzyć nawet grafiki wektorowe oraz obrabiać zdjęcia. Jednak ja nie prowadzę agencji
reklamowej, gdzie na tym głównie polega ich praca. Zatem narzędzie to mimo całej sympatii i
sentymentu, zastąpiłam aplikacją "Canva", która na potrzeby mojej obecnej działalności i
wykorzystywania tylko w celach reklamowych mojej aktywności, jest bardziej odpowiednia. Ja
korzystam z wersji płatnej, ale nawet w wersji darmowej jest tam mnóstwo wzorów, które można
dopasować do wizerunku swojej firmy. Co najważniejsze, to niesamowita oszczędność czasu, kiedy
naprawdę piękny projekt można zrobić w zaledwie kilka minut. Przewaga Canvy jest taka, że poradzi
sobie z nią naprawdę każdy.

II Praca nad formularzami/dokumentami
Microsoft Office opanował świat i chyba prawie każdy ma ten pakiet na swoim komputerze.
Korzystam z niego i ja, ale już od kilku lat większość dokumentów czy formularzy z całym moim
zespołem tworzymy na Google Drive, gdzie jest odpowiednik programu Word i Excel. Dlatego tak
polecam tę aplikację. Jedna z przyczyn to aktywna praca na danym pliku przez kilka osób naraz,
oddalonych od siebie setki kilometrów i czat w tle omawiający problemy. Tam każdy dokument można
udostępnić odpowiedniej osobie, z możliwością edycji i dokonywania przez na zmian. Jeżeli chcesz,
dana osoba może mieć tylko podgląd bez możliwości edycji. Do tego każdy tworzony dokument np.
jakieś pismo nadal możemy zapisać w formacie Word, jeżeli chcemy je wysłać mailem do klienta.
Jeżeli jednak pracujemy zespołowo to po co marnować czas na maile i czekanie na poprawki, jeśli
można od razu zasiąść wspólnie do pracy.


