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Trello is een taakbeheersysteem waarmee we een

uiterst veelzijdig en controleerbaar projectoverzicht

kunnen maken en elk type taak kunnen toevoegen dat

moet worden beheerd: afspraken, takenlijst,

referentie - of voortgangsbeelden. We kunnen zeggen

dat dit de meest efficiënte productiviteitstool is die

we vandaag hebben. Casa da Ju gebruikt Trello om, in

samenwerking met de klant, lopende projecten te

beheren, het is een manier voor iedereen om snel

toegang te hebben tot processen. Ken je Trello nog

niet? Daarom heb ik deze kleine handleiding gemaakt

om deze handige tool uit te leggen.

WEET JIJ WAT TRELLO IS?



 

Trello is toegankelijk op een computer via de website of via een mobiele applicatie, beschikbaar voor Android en iOS.

Casa da Ju maakt een overzicht met uw projectgegevens en nodigt je uit om deel te nemen aan de projectmap. Je

hoeft je alleen maar simpel te registreren om toegang te krijgen tot de projectmap en er mee te communiceren.

WAAR TE BEGINNEN?



 

Wanneer je het overzicht van je project opent, vind je de volgende kolommen, ook wel lijsten genoemd: 

• PROJECTEN 

Hier noteer ik alles wat er geproduceerd gaat worden, alles wat er gaande is en upload ik bestanden waar je

toegang toe hebt wanneer dat nodig is.

• BESLUITEN 

We stellen een lijst op van alles wat vastgesteld moet worden voor de opzet van het project.

• VERGADERINGEN 

Naast de herinneringen voor vergaderdata, staan hier korte verslagen van alles wat er is besloten tijdens onze

vergaderingen, persoonlijk of online.

• AFBEELDINGEN 

Hier delen we de afbeeldingen van jouw project.

• STAPPEN 

Je zult altijd op de hoogte zijn van de huidige stappen en de toekomstige stappen van je project.

UW

PROJECT IN

TRELLO 



VOORBEELD
 

** De kolommen kunnen per project verschillen.



 

VOORBEELD

 

Kaart met itemdetails: waar we tags, beschrijving, foto kunnen

invoegen en zelfs een datum kunnen vermelden die op de kalender

van het bord kan staan. 
Trello-lijst met samengevatte items



 

The information contained in the columns are peculiarities of your project, with specific items from your home. And within

each of these items, we can add the necessary information. We can put the photo of an item already chosen, the data of the

measurements, your ideas, or whatever you want.



Naast de kolommen helpt het gebruik van labels ons te begrijpen in welk stadium elk item in de tabel zich bevindt:

 

** De labels kunnen variëren afhankelijk van het project.



 

U kunt altijd een opmerking achterlaten met uw mening, vragen, wijzigingen

aanbrengen, opmerkingen en informatie toevoegen binnen de items, tags

toevoegen. Ik wil dat je je vrij voelt om het bord te gebruiken. Dat is precies waarom

deze tool bestaat, om samen te werken.



Wanneer u via de computer toegang wil krijgen tot het bord, moet je

de website www.trello.com gebruiken.

Door het overzicht te openen met de app, heb je op elk moment van

de dag directe toegang vanaf je mobiele telefoon. 

Als je gezinsleden aan het overzicht wilt toevoegen, stuur dan

gewoon de e-mails van deze mensen en ik zal zorgen dat zij ook een

uitnodiging krijgen. Van daaruit hebben ze zelfs toegang om het

frame te bewerken.
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NOG VRAGEN?


