12 užitočných
nástrojov

pre zvýšenie produktivity

Nasledovné on-line nástroje Vám pomôžu fungovať na internete
efektívnejšie. Pri každom nástroji je uvedený názov, krátky popis,
na čo sa dá využiť najlepšie a odkaz na web stránku, kde ho
nájdete. Samozrejme ponúkajú oveľa širšie možnosti. Možno
vy budete využívať iné ich prednosti, preto si pozrite funkcie čo
najpodrobnejsie.
Niektoré môžu byť v angličtine, pretože sú to zahraničné služby. Ich
používanie je však tak jednoduché, že stačí Vám minimálna znalosť
angličtiny. Ostatné sú buď v slovenčine alebo českom jazyku.
Všetky môžete v základnej verzií používať bezplatne. Pri niektorých
si vystačíte s bezplatnou verziou nastálo.
So všetkými nástrojmi máme výborné skúsenosti, preto ich
odporúčame. Prejdite na ďalšiu stranu a zoznámte sa s nimi aj Vy.
Používanie ďalej uvedených on-line nástrojov vykonávate na vlastnú zodpovednosť.
Lemonweb s.r.o. nezodpovedá za akékoľve následky používania týchto nástrojov.
Pred registráciou alebo používaním sa preto najprv podrobne zoznámte s podmienkami
používania daného nástroja.
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1. Collabim (česky)

Ultra jednoduchý nástroj na optimalizáciu pre vyhľadávač (SEO optimalizácia).
Ušetríte viac hodín práce. Používajú ho aj profesionáli v odbore.
Prejsť na Collabim >>

2. Superfaktúra (slovensky)

Slovenská služba, ktorá Vám poskytne prístup k Vašim faktúram, odkiaľkoľvek,
kde je pripojenie k internetu. Ponúka pokročilé funkcie ako opakujúce sa faktúry,
alebo platobné metódy, ktoré sa dajú napojiť na váš web.
Prejsť na Superfaktúra >>

3. Dropbox (anglicky)

Extrémne rýchla záloha Vašich pracovných súborov na bezpečné online
úložište s kapacitou 2GB. Používa sa aj na ultrarýchlu výmenu súborov s
Vašimi kolegami. Funguje tak, že uložíte súbor do Dropbox priečinku vo Vašom
počítači a aplikácia ihneď urobí zálohu na bezpečný server. Keď máte priečinok
nazdieľaný s kolegom a on zapne počítač, ihneď sa mu stiahne súbor. Už
nemusíte pripájať k mailom súbory a zdĺhavo posielať.
Prejsť na Dropbox >>

4. JottaBackup (anglicky)

Záloha Vašich súborov. Oproti Dropboxu ponúka oveľa väčší priestor, až 5GB.
Funguje tak, že označíte si priečinky, ktoré chcete zálohovať na bezpečné,
zaheslované online úložište a keď urobíte zmenu, ihneď sa vytvorí záloha. Keď
Vám ukranú počítač, alebo sa poškodí, jednoducho kúpite nový, pripojíte sa na
JottaBackup a stiahnete si Vaše súbory zo zálohy.
Prejsť na JottaBackup >>

5. Google Calendar (slovensky)

Kalendár od Google. Prepojíte ho s Vašim počítačom, notebookom, mobilom,
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tabletom a na nič, ale naozaj na nič nezabunete.
Prejsť na Google Calendar >>

6. Evernote (anglicky)

Už žiadne papieriky na poznámky. Evernote Vám umožní rýchlo si napísať,
uložiť a vyhľadať Vaše poznámky. Môžete ho mať vo svojom počítači, laptope,
mobile, tablete a keď zadáte poznámku, cez internet sa ihneď aktualizuje s
každým zariadením. Vaše poznámky máte vždy poruke.
Prejsť na Evernote >>

7. LastPass (anglicky)

Používate jedno heslo? Nie je to veľmi bezpečné. Zapamätanie rôznych hesiel
je zase obtiažne a nechce sa Vám ich zapisovať? Používajte LastPass, kde
môžete bezpečne uložiť Vaše heslá a mať k nim prístup cez jedno hlavné heslo,
čo si pamätáte. Najperfektnejšia vec je, že jednym kliknutí sa dokážete prihlásiť
na Vaše kontá, dokonca to dokáže automatizovať.
Prejsť na LastPass >>

8. Mailchimp (anglicky, slovensky)
Posielanie profesionálnych newslettrov, bez toho, aby skončili medzi spam
správami. Odoslať môžete zadarmo až 12 000 mailov mesačne na 2 000 adries.
Prejsť na Mailchimp >>

9. Hootsuite (anglicky)

Ak si vytvoríte stránky na sociálnych sietiach, je nezábavné všade sa prihlasovať
a pridávať príspevky. Použíte Hootsuite, kde v bezplatnom konte môžete
napojiť až 5 sociálnych profilov (Facebook, Twitter, Google Plus, atď), napíšete
príspevok a Hootsuite ho všade pošle. Dokonca môžete načasovať posielanie.
Predstavte si, že za hodinu naplánujete a načasujete všetky príspevky na celý
týždeň a budete mať pokoj.
Prejsť na Hootsuite >>
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10. BacklinkGenius (slovensky)

Služba pre rýchlejšie rozmiestnenie spätných odkazov na rôzne blogy na
internete. Týmto spôsobom dokážete Váš web ľahšie dostať na popredné miesta
v Google. Platí totiž, že čím viac kvalitných odkazov ukazuje na Váš web,
tým je to pre Vás lepšie. BacklinkGenius spája blogerov s majiteľmi webov.
Prejsť na BacklinkGenius >>

11. Zendesk (anglicky)

Profesionálny nástroj na zákaznícku podporu. Príde e-mail, ktorý má riešiť
kolega, pripojíte ho k nemu. Váš kolega dostane správu s novou požiadavkou
a začne komunikovať. Vy dokážete sledovať celú komunikáciu. Ak sa otázky
týkajú iného kolegu, len sa prepne k nemu a môže komunikovať ďalej. Takto v
tíme môžete spolupracovať a Vaši zákazníci pritom píšu na jeden jediný e-mail.
Je to nevyhnutnosť, keď máte tím a veľa zákazníkov. Zendesk je extrémne
jednoduchý na používanie.
Prejsť na Zendesk >>

12. Pixlr (anglicky)

Profesionálny online editor obrázkov. Podobné Photoshopu. Obsahuje aj
odľahčenú verziu, v ktorej extrémne rýchlo upravíte Vaše fotky do profesionálnej
podoby.
Prejsť na Pixlr >>
Ešte jedna informácia na ďalšej strane, prejdite ďalej...
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