
 

3. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

 

Aby praca w modelu zdalnym była efektywna, należy naturalnie zapewnić pracownikom 

niezbędny do tego sprzęt i oprogramowanie. Zarządzanie projektami obejmuje między innymi 

planowanie, harmonogramowanie, realizację, kontrolę i rozliczanie zadań składających się na 

realizację celów projektu. Narzędziami do zarządzania może znacznie przyspieszyć pracę 

oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia niekontrolowanych błędów. 

Jednymi z najbardziej popularnych aplikacji, z jakich możemy korzystać, są: 

 

Asana 

Narzędzie wspomagające kierowanie wieloma projektami jednocześnie, świetne dla branży 

reklamowej, marketingowej, czy produkcyjnej. Każdemu dedykowane są zadania, o realizacji 

których informowani są na bieżąco inni pracujący nad danym projektem. Każdy ma dostęp 

nie tylko do efektów pracy, ale też może ocenić zaangażowanie pozostałych. To świetne 

narzędzie dla osób zorganizowanych, ale niekiedy potrzebujących motywacji do działania.  

Zaletą tego programu jest też podział pracy nad projektem na: planowanie, rozwój treści, 

realizację, podsuwanie efektów. Każdy z uczestników projektu może samodzielnie wykazać 

aktualny stan działań, odnieść się do pracy kolegów oraz udokumentować zakończenie swojej 

pracy. Może również spisać wnioski do modyfikacji podobnych działań na przyszłość. Na 

końcu jest info dla menagera: gotowy do recenzji, czyli do ostatecznej akceptacji projektu.  

Podstawowa, próbna wersja dla zespołów dopiero zaczynających pracę jest bezpłatna, 

natomiast dla zespołów, które już tworzą projekty kosztuje od 10$/os./mies.  (gdy jest jeden 

rozbudowany projekt) do 24,99$/os./mies. (gdy jednocześnie przygotowuje się więcej 

projektów).  



 
 

Trello 

Pełni podobną funkcję jak asana, ale dedykowana jest bardziej grupom graficznym. Aplikacja 

zawiera intuicyjne tablice, karty pracy i listy pomagające w organizacji i monitorowania 

efektów pracy. Można zarządzać kilkoma projektami jednocześnie także ustalając terminy 

płatności za usługi. Aplikacja posiada dodatek Butler, który ma za zadanie zwiększyć 

wydajność poprzez wprowadzenie do projektu robotów wykonujących powtarzalne zadania. 

Można zintegrować w jednym miejscu różne aplikacje wykorzystywane przez zespół w 

trakcie pracy nad projektem. Aplikacja działa na wszystkich urządzeniach. Dane 

przekazywane są automatycznie z jednego urządzenia na kolejne.  

Z urządzenia Trello najczęściej korzysta się bezpłatnie, ale jeśli potrzebujemy większej ilości 

narzędzi, trzeba za nią zapłacić. Jednak warto najpierw wypróbować darmową wersję. 

Prawdopodobnie okaże się wystarczająca.  



 
 

Jira Software 

Reklamowana jako narzędzie do tworzenia dla zespołów zwinnych tak naprawdę jest dobrym 

narzędziem do weryfikacji pracy nad tworzeniem programowania. Jest to narzędzie 

dedykowane programistom.  Za pomocą jednego kliknięcia można przenosić pracę do 

Confluense i z powrotem do Jira Software, by ten ułożył odpowiednie listy zadań. A potem 

aktualizował wszystko w systemie Bitbucket. Aplikacja Jira Software usprawnia pracę 

zespołową przez dedykowanie konkretnym osobom odpowiednich z ich kompetencjami 

zadań. System sprawniej ustala, kto się na czym zna najlepiej i tej osobie przydziela 

konkretną pracę.  

Pracując w aplikacji za darmo (możliwa do 10 uczestników), możemy realizować projekty, 

ale bez ich archiwizacji, a magazyn plików ma objętość tylko 2GB. Za 7$/mies./os. mamy 

zaawansowane uprawnienia, magazyn 250GB a za 14$/os./mies. też dostęp do archiwizacji 

projektów i nieograniczoną pamięć masową.  



 

 

Większość wymienionych wcześniej aplikacji nadaje się również do zarządzania sprzedażą. 

Są jednak wyłącznie do tego dedykowane oprogramowania.  

 

Pipedrive 

Dzięki śledzeniu maili, lejka sprzedażowego, rozmów telefonicznych można tworzyć 

prognozy sprzedaży konkretnych produktów, produkować je lub zdobywać z 

najefektywniejszy sposób. Dzięki automatyzacji można kierować ruchem sprzedaży bez 

ingerencji człowieka, który potrzebny jest tylko do pakowania i wysyłki produktów 

fizycznych. Tabele, rozliczenia a nawet faktury można ustawić w aplikacji do wykonania 

przez sztuczną inteligencję. Dzięki korzystaniu z tej aplikacji można świadomie kierować 

firmą sprzedażową oraz realnie określać plany rozwojowe.  

W ofercie dostępne są trzy pakiety: podstawowy (12,5$ od użytkownika mies.), 

zaawansowany (24,9$/u/m) po zalecany profesjonalny (49,9u/m). Wszystkie można 

wypróbować za darmo. W skrócie można stwierdzić, że w pakiecie profesjonalnym są 

wszystkie raporty sprzedaży, prognoz itp., czego nie mają pakiety podstawowy i 

zaawansowany. Brak też w nich profesjonalnych zabezpieczeń i alertu bezpieczeństwa oraz 

zaawansowanego systemu nadzoru nad pracownikami.  



 
 

Livespace 

Druga dedykowana sprzedaży aplikacja działająca na platformie CRM nowej generacji. 

Pozwala na prognozowanie wyników sprzedaży, szybkie szkolenie nowych handlowców, 

pozyskiwanie większej ilości klientów z tej samej liczby leadów. Dzięki automatyzacji 

obliczeń, można wyciągać wnioski, z którego etapu lejka sprzedażowego traci się/zyskuje 

najwięcej klientów. Przy automatycznym wykorzystaniu poczty e-mail, szablonów i 

zdobywaniu informacji o klientach np. z Linkedin, oszczędza się czas pracowników. To 

bardzo dobre narzędzie działające w modelu B2B. Pozwala nie tylko działać samodzielnie i 

określać sposoby rozwoju, ale też trzymać puls na działaniach partnerów i w razie potrzeby 

modyfikować pracę każdej z współpracujących firm.  

 



 

Bitrix 24 

„To zunifikowana przestrzeń robocza, która umieszcza kompletny zestaw narzędzi 

biznesowych w jednym, intuicyjnym interfejsie”. Tyle reklama. W praktyce to fajny program 

do współpracy intranetowej, bo zawiera tablice aktywności, czaty, przeprowadzenie ankiet 

wśród pracowników, ogłoszenia do odczytu, przegląd statystyk oraz wszelkie reakcje każdego 

z pracowników (od polubień po uwagi krytyczne). Dla menagera każdy kalendarz (od 

osobistego pracownika, przez grupę do całościowego schematu działań) jest widoczny, można 

więc modyfikować pracę na bieżąco każdej osoby. Kierownik może też ustalać terminy 

spotkań bez potrzeby pytania o możliwość uczestnictwa każdego z osobna. To dobry sposób 

oceny efektywności pracy każdej osoby, bo monitoruje działania każdego z osobna i całych 

zespołów. Przypomina też o raportowaniu, o zależności wykonywanych zadań itp. Można też 

przeprowadzać wideokonferencje czy indywidualne spotkania przez wideo. 

 O tyle jest dobry do prowadzenia sprzedaży, że można dzięki tej aplikacji zarządzać również 

klientami, śledzić oferty, przepływ pieniędzy, faktury a także rozliczać godziny pracy – jeśli 

dany produkt był realizowany indywidualnie dla konkretnego klienta.  

Bitrix24 i on-promise są dostępne w chmurze z dostępem do kodu źródłowego. To 

oprogramowanie jest kompatybilne i można używać go jednocześnie na wielu urządzeniach 

oraz współpracuje z wieloma różnymi aplikacjami, np. webinaria, slack.  

Jedną z opcji jest CRM dla działu sprzedaży, który składa się z analizy lejka sprzedażowego, 

zarządzania pipeline’em, automatyzacją kart klienta oraz wsparciem dla powtarzającej się 

sprzedaży. Aplikacja pozwala na automatyczną modyfikację i propozycje schematów 

sprzedaży w przyszłości, by jeszcze efektywniej oferować swój towar. Kontroluje też koszty 

marketingu i automatycznie oblicza ROI. Pomaga prowadzić e-marketing przez wysyłanie 

nawet 5000 maili za darmo w miesiącu.  

Oficjalnie można zarejestrować się za darmo, jednak za długotrwałe używanie 

skomplikowanych rozwiązań trzeba zapłacić od 71 do 559 zł miesięcznie dla wszystkich 

użytkowników.  



 

 

Dropbox 

To usługa polegająca na udostępnianiu przestrzeni dyskowej na serwerach firmy 

reklamowany jako „pierwszy na świecie inteligentny obszar roboczy”.  Jest to program 

doskonały do zorganizowania pracy swojej i całego zespołu. Polega na zebraniu w jednym 

miejscu w chmurze wszystkich potrzebnych do pracy narzędzi, tymczasowego zamrożenia 

niepotrzebnych, np. dostępu do Social Mediów. Przygotowane wcześniej potrzebne narzędzia 

od razu się pokazują, gdy ich tylko potrzebujemy, więc nie tracimy czasu na wyszukiwanie 

ich. Można pracować z kilkoma otwartymi narzędziami jednocześnie.  

Za  aplikację trzeba zapłacić od 12euro/mies./począwszy od 3 użytkowników, po 

profesjonalną wersję indywidualną 19,9euro/mies. Wszystkie funkcje zawierają też mobilne 

foldery offline oraz znakowanie wodne dokumentów i wiele innych funkcji.  



 

 

Miro board 

Zachwalany jako świetny program do pracy wizualnej. Można organizować spotkania i 

warsztaty, konsultować pomysły, także za pomocą tzw. burzy mózgów „na żywo”, można 

tworzyć plany i realizować je przy użyciu diagramów, mapowania, czy zarządzania 

produktem. Można przeprowadzać badania i równolegle tworzyć analizy tychże badań. 

Zrobić zebranie, na którym zespół wyciągnie wnioski i zaproponuje następne działania. 

Można umożliwić jednoczesną pracę kilku zespołów, by wymieniły się wnioskami, 

współpracując dalej. To wszystko jest możliwe na jednej platformie.  

Dla nowych zespołów w Miro proponuje się pracę za darmo, przy nieograniczonej liczbie 

członków zespołu i podstawowym zarządzaniem uwagą. Do dyspozycji są gotowe szablony, 

trzy edytowalne plansze oraz integracje rdzenia. Jeśli potrzeba bardziej skomplikowanych 

narzędzi, trzeba wykupić dostęp za 8$ lub 16$ za członka miesięcznie.  



 

 

Figma 

To narzędzie przede wszystkim do graficznych projektów, prototypowania stron 

internetowych i aplikacji mobilnych. Gdyby zabrakło dostępu do Internetu, otwarte 

dokumenty pozwalają na dalszą pracę i jej efekty są automatycznie zapisywane. Może nad 

jednym projektem pracować z tym samym czasie wiele osób. Można samodzielnie stworzyć 

skalowany system projektowania, by wszyscy pracownicy posługiwali się tymi samymi 

narzędziami.  

Dostępna jest wersja bezpłatna. Najczęściej wystarczająca. Gdy potrzebne jest korzystanie z 

większej ilości opcji, trzeba zapłacić od 12$/mies./osoba.  

 



 


