10 APLIKACJI, KTÓRE UŁATWIĄ CI
PROWADZENIE BIZNESU ONLINE

1. TOGGLE TACK
NARZĘDZIE DO MIERZENIA CZASU SWOJEJ PRACY
Dzięki tej aplikacji nie tylko zmierzysz czas pracy, ale też skontrolujesz rzeczywisty czas
swojej pracy, co jest niezwykle istotne podczas pracy zdalnej.
Toggl zaprezentuje Ci raport z wykresami i czasami realizacji zadań. Możesz sprawdzać
raporty za różne okresy i wyciągać wnioski lub sprawdzać postępy. Możesz je też
pobrać jako plik PDF lub CSV i zachować do późniejszej analizy lub wysłać innym
osobom z zespołu.
Aplikacja świetnie sprawdza się przy wdrażaniu nowych osób do zespołu zdalnego, aby
dawać im feedback i sprawdzać postępy.

2. MONDAY
NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I ZESPOŁEM
Dzięki temu, mimo wielu rzeczy na liście, będziesz mieć wszystko pod kontrolą i
spokojną głowę. Nie będziesz wtedy ciągle myśleć o zaległych sprawach, bo wszystko
masz napisane i wiesz co masz robić. To bardzo poprawia jakość pracy i sprawdza się
niezależnie od tego czy pracujesz stacjonarnie czy zdalnie.
Jest to narzędzie, z którego może korzystać kilka osób jednocześnie, więc świetnie
sprawdza się w przypadku projektów, nad którym pracuje cały zespół.
Zadania są spersonalizowane, dzięki czemu każdy członek zespołu wie nad czym musi
w danym momencie pracować.
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3. CANVA
APLIKACJA DO TWORZENIA GRAFIK
Jest to królowa wśród aplikacji graficznych, która świetnie zastępuje zaawansowane
programy tj, Corel czy Photoshop.
Canva ma setki gotowych szablonów, które możesz wykorzystać tworząc post na
Facebooka czy instagrama, tworząc prezentację, pisząc e-booka czy profesjonalne CV.
Jest dostępna w wersji bezpłatnej i w wersji PRO, które różnią się ilością dostępnych
szablonów i grafik do wykorzystania w swoich projektach. Jeśli jesteś osobą
początkującą to wystarczy Ci wersja bezpłatna.
Możesz z niej korzystać zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i w przeglądarce.
Jeśli tworzysz własne projekty polecam pracę w przeglądarce. Wtedy projekt zrobisz
szybciej i dokładniej.

4. MOJO
APLIKACJA MOBILNA DO TWORZENIA ANIMACJI NA STORY
Mojo jest aplikacją mobilną dostępną zarówno w systemie IOS jak i Android, która
pomoże Ci tworzyć ciekawe relacje na Twoich mediach społecznościowych i
przyciągnąć swoich odbiorców. Służy do tworzenia relacji w formie krótkiego wideo
i dostępna jest w wersji podstawowej bezpłatnej i wersji PRO, płatnej.
Wersja podstawowa ograniczona jest do jednego formatu dostosowanego do relacji,
a w wersji rozszerzonej mamy możliwość dostosowania rozmiaru swoich projektów do
postu na Instagramie, Facebooku czy Pinterest. Wersje różnią się również
dostępnością gotowych szablonów, więcej jest oczywiście w wersji płatnej

5. INSHOT
NARZĘDZIE DO EDYCJI ZDJĘĆ I WIDEO
Jest to świetna alternatywa dla edytorów foto i wideo dostępnych tylko online.
Podobnie jak Mojo, jest to aplikacja dostępna w systemie IOS i Android. Ma bardzo
przejrzysty i intuicyjny feed, co ułatwia pracę przede wszystkim osobom, które
korzystają z niej po raz pierwszy. Znana jest głównie jako edytor wideo ale możesz jej
wykorzystywać na 3 sposoby: edytor wideo, edytor zdjęć i tworzenie kolaży.
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6. CREATOR STUDIO
PLANOWANIE I PUBLIKOWANIE TREŚCI NA FB I IG
Creator Studio to bezpłatne, oficjalne narzędzie od Facebooka.
Nie ma konieczności dodatkowego rejestrowania się, wystarczy zalogować się na swoje
konto. Możemy z niej korzystać na telefonie i w przeglądarce.
Creator Studio daje nam możliwość bezpłatnego zautomatyzowania części pracy
związanej z prowadzeniem swoich mediów społecznościowych. Warto planować swoje
treści z wyprzedzeniem. Wtedy są one przemyślane, nic nie jest robione na ostatnią
chwilę i w momencie kiedy posty będą się same publikować, my możemy zająć się
innymi zadaniami.

7. EVERNOTE
APLIKACJA DO PRZECHOWYWANIA I ORGANIZOWANIA NOTATEK
Program umożliwia automatyczne tworzenie notatek z plików tekstowych, stron www,
zdjęć, nagrań audio czy odręcznych notatek.
Pliki Evernote mogą zawierać załączniki, być sortowane w notatniki, tagowane,
edytowane oraz eksportowane do zewnętrznych programów.

8. SMARTMOCKUPS
NARZĘDZIE DO TWORZENIA MAKIET PRODUKTÓW
Dzięki tej aplikacji możesz pokazać jak w rzeczywistości będzie wyglądał produkt, który
projektujesz lub zobrazujesz swój produkt w jakości 3d, który chcesz sprzedać.
Mockupy, jakie m.in. możesz wykonać to:
wizytówki
książki
urządzenia mobilne
opakowania np. kosmetyków
odzież
i wiele innych.
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9. VEED.IO
NARZĘDZIE DO EDYCJI AUDIO ORAZ WIDEO
Ta aplikacja będzie pomocna przede wszystkim przy dodawaniu tekstu do filmu. Na tle
innych narzędzi do tego przeznaczonych, jest jedną z najlepszych, ponieważ bardzo
dobrze tłumaczy dźwięk na tekst. Dzięki temu nie ma konieczności długotrwałej edycji
tekstu.
Inną z przydatnych opcji jest wizualizacja dźwięku. Jeśli chcesz pokazać falę
dopasowaną do dźwięku z wideo to w tej aplikacji zrobisz to bez problemu.

10. COOLORS
GENERATOR PALET KOLORYSTYCZNYCH
To narzędzie w prosty i intuicyjny sposób pomoże Ci dobrać kolory do Twojej marki lub
do konkretnego projektu.
Program ten dobiera automatycznie takie kolory, które wzajemnie do siebie pasują.
Dzięki temu unikniesz pomyłki przy dobieraniu właściwych kolorów i zaoszczędzisz
sporo czasu.
Każdy kolor podpisany jest kodem, który możesz skopiować i wkleić do programu, w
którym robisz dany projekt. W ten sposób użyjesz dokładnie koloru wybranego przez
Coolors.
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