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Trello, sistema de organização.
Você já ouviu falar na plataforma Trello? Trello é uma ferramenta de colaboração que
organiza seus projetos em quadros. Utilizando-o você consegue coordenar melhor
sua vida profissional e pessoal.
Da Redação

"O Trello é um sistema de quadro virtual para gerenciamento de tarefas que segue o
método "kanban", muito usado no desenvolvimento com Scrum. Ele permite a criação de
diversos quadros, nos quais podemos criar quantas colunas quisermos. Dentro de cada
coluna é possível adicionar um ou mais "cards" (que são as tarefas propriamente ditas),
contendo o conteúdo que o usuário desejar.
Em cada um dos cards, podemos adicionar
informações diversas. Há uma pequena timeline em
que podemos deixar recados, uma listinha "to-do"
para listar e marcar subtarefas, podemos enviar uma
ou mais imagens para esse card, adicionar prazos e
datas-limite, entre outras funções interessantes. Além
disso, cada card pode ser marcado com uma etiqueta
colorida, o que ajuda a definir, por exemplo, tarefas
mais urgentes que podem ser brevemente adiadas.

O Trello permite convidar outros membros para
visualizar e editar seu quadro de tarefas. É possível
arrastar e soltar os cards de uma coluna para outra
facilmente, e podemos definir uma tarefa para um ou
mais membros conforme a necessidade, bastando
arrastar a foto do usuário desejado para o card da

tarefa. O Trello pode ser usado de forma gratuita,
oferecendo também um serviço premium que permite
usar funções extras como integração com o Google Apps, exportação dos dados de
todos os quadros criados, entre outros mimos. É possível usar o Trello autenticando-se
com sua conta do Google ou criando uma conta de usuário própria."

A WAP utiliza essa ferramenta e aprova, pois ela ajuda
empresas de todos os tamanhos a administrarem
tudo, desde grandes equipes de vendas até novo
design de websites. Se algo precisa ser feito em
equipe, o Trello pode ser a ferramenta para lembrar a
todos o que fazer e o que precisa ser feito.
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