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Wprowadź do systemu dane swoich pracowników
i współpracowników
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Miejsce w systemie: zakładka Użytkownicy -> Dodaj użytkownika
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Są trzy rodzaje użytkowników:
• użytkownicy wewnętrzni
• użytkownicy zewnętrzni
• przedstawiciele klienta
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osoby kontaktujące się z Twoją firmą
w imieniu klienta

ich funkcje w systemie poprzez wybór rodzaju

pracownicy
Twojej firmy
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użytkownika, nadanie im odpowiednich uprawnień,
a także przypisanie ich do odpowiednich grup
użytkowników.
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Tworząc profile użytkowników możesz definiować

Podzielenie użytkowników na grupy ułatwi
Ci m.in. przeglądanie i delegowanie zleceń,
a także analizę raportów.
freelancerzy,
firmy współpracujące z Twoją firmą
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Podziel użytkowników na dowolne grupy*

*Ten krok możesz pominąć

Miejsce w systemie: zakładka Grupy Użytkowników -> Dodaj grupę

Użytkowników możesz podzielić na dowolne grupy odpowiadające organizacji Twojej firmy. Każdy użytkownik może

Przedstawicieli klienta dodaj

należeć do więcej niż jednej grupy.
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po przejściu kroku III.

Wprowadź informacje o swoich klientach
Miejsce w systemie: zakładka Klienci -> Dodaj klienta

Mam dla was projekt: chcę mieć nową

Podzielenie użytkowników na grupy ułatwi Ci m.in.

stronę i nowe logo i nowe trampki, bo moje

przeglądanie i delegowanie zleceń, a także analizę

są passe.

raportów.

*	Osobę, która odpowiada za kontakt z klientem nazwaliśmy
accountem.
Każdemu klientowi można przypisać w systemie jednego

Chciałbym też, żebyście obsługiwali moją
nowy klient:
firma „X”
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lub wielu accountów. Użytkownik może być accountem

account*

stronę przez cały czas.

więcej niż jednego klienta.

Utwórz projekt lub projekty dla klienta
Miejsce w systemie: zakładka Projekty -> Dodaj projekt

Projekt to w naszym systemie złożony zespół prac zmierzających do wykonania zleconej przez klienta rzeczy lub

Każdy projekt możesz podzielić

usługi, przebiegający nieraz wieloetapowo. Projektami mogą być na przykład: wykonanie strony internetowej, budowa

na dowolne etapy.

domu, obsługa roczna klienta, czy stworzenie designerskich trampek.

Projekt 1 - strona, logo i trampki

ETAP 1

ETAP 2

nowy klient:
firma „X”

project manager*

ETAP 3

Projekt 2 - obsługa bieżąca

ETAP 1
STYCZEŃ

ETAP 2
LUTY

ETAP 3
MARZEC

ETAP 4
KWIECIEŃ

...

ETAP 12
GRUDZIEŃ

* Project manager to osoba prowadząca projekt i odpowiedzialna za niego. Project managerem może być także account.
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Deleguj zadania
Miejsce w systemie: zakładka Zlecenia -> Dodaj zlecenie

Projekt 2 - obsługa bieżąca
ETAP 1 - STYCZEŃ

Zlecenie
1

Zlecenie
2

ETAP 2 - LUTY

Zlecenie
1

Zlecenie
2

ETAP 12 - GRUDZIEŃ

Zlecenie
3

...

Zlecenie
1

Zlecenie
2

Wykonawcy

W ProjectThunder pojedyncze zadania
przydzielane pracownikom w ramach
projektu nazywamy zleceniami.

Możesz delegować zadanie dla jednej osoby,
kliku osób na raz lub wybranej spośród utworzonych przez Ciebie grup użytkowników.
Na przykład tak jak na rysunku poniżej.
pracownik Jagoda
grafik komputerowy

pracownik Staszek
programista

freelancer Jurek
szewc hobbysta

Zlecenie 1

Zlecenie 2

Zlecenie 3

osoba delegująca zadania,
czyli zlecający

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Pomoc na
www.project-thunder.pl

