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Ücretsiz gantt çevrimiçi

En iyi ücretsiz Gantt Chart yazılımı online mı arıyorsunuz? Hatta bazı iyi prim araçları? Modern Gantt grafik yazılımı kolayca projeleri planlamak ve ilerleme izlemek yardımcı olabilir. Bu makalede, gantt grafiğinin ne olduğunu, Gantt grafiklerini kullanmanın faydalarını açıklayacağız ve size en iyi ücretsiz Gantt grafik yazılımlarından bazılarını ve bazı premium seçenekleri
göstereceğiz. Bu makalede şunlar yer alıyor: (bir bölüme gitmek için linklere tıklayın) Başlayalım. Gantt grafiği nedir? Gantt grafiği, projenizin ilerlemesini görselleştirmenin popüler bir yoludur. Gantt grafikleri proje yönetiminin önemli bir parçasıdır, çünkü proje görevlerinizin durumunu izlemenize de olanak tanır. Gantt grafiği genellikle yatay olarak yığılmış bir çubuk grafiğigibi
görünür: Project Gantt grafikleri proje yöneticilerinin görselleştirmesine yardımcı olur: Proje zaman çizelgesi Proje zaman çizelgesi Bu görevler üzerinde çalışan projenin görevleri nelerdir Görevlerin süresi Görevlerin tamamlanması gereken sıra Bu proje görevleri nasıl örtüşmeli ve birbirine bağlantı İşte grafiğin bazı önemli terimleri Gantt bilmeniz gerekir: A. Milestone Bir proje için
önemli tarihleri ve önemli olayları gösterir. Örneğin: Bir kilometre taşı, projenin ilk aşamasının tamamlandığı tarih olabilir. B. İş Dökümü Yapısı (WBS) A WBS, proje görevlerini söz konusu iş türüne göre daha küçük parçalara ayırır. Ayrıştırma yapısı projeyi daha yönetilebilir hale getirirken, bunu belirlemek projenin önemli bir bileşenidir. C. Kritik Yol Projenin son tarihinden önce
tamamlanması için tamamlanması gereken bir proje planındaki etkinliklerin sırasıdır. ZamanAzsanız hangi görevleri önceliklendireceklerini belirlemenize yardımcı olabilir. Gantt grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bunları nasıl oluşturabilirsiniz, şu gönderiye göz atın: Gantt Grafiği nedir? Gantt grafikleri nasıl değişti? Yönetim danışmanı Henry L Gantt Gantt'ın Gantt'ın
çubuk grafiğini ilk icat etmelerinden bu yana Gantt'ın modern projelerdeki grafikleri hızla değişti. Nasıl? Başlangıçta, bu grafikler elle yapılmış, ancak bulut tabanlı proje yönetimi yazılımı bu işlemi basitleştirmiştir. Şimdi, sadece proje verilerinizi girin ve Gantt araçları online geri kalanı yok! Nasıl değiştiklerine daha yakından bakalım: A. Gantt grafikkullanımı her zamankinden daha
kolaydır, herhangi bir bulut tabanlı çözüm gibi, Gantt grafik online son derece kullanımı kolaydır. Ve birçok kanban tahtası olarak kullanımı kolaydır! Modern gantt grafik renk kodlu çubuk grafikler, bir açılır menü, gelişmiş filtreler ve diğer ilginç özellikleri çok ile birlikte geliyor! Birçok üçüncü taraf programı (ClickUp!) Gantt/Zaman Tüneli görünümleri, listeler veya kanban panoları
(çevik proje yönetiminin temel bir özelliği) dahil olmak üzere farklı görünümlerden sıçramanızı sağlar, bu nasıl yardımcı olur? Bu, projenin tamamını yönetmek için uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmamanızı sağlar. İhtiyacınız olan tek şey Gantt aletleriniz! B.b. Grafikler, bulut odaklı proje yönetimi yazılım seçeneklerinin geliştiğini ve Gantt grafik yazılımının
yapabileceklerini hızla değiştirdi. Yalnızca birkaç yerel masaüstü seçeneği olduğunda, Gantt grafiklerinin yazdırılması veya ekip üyelerinize e-posta yla gönderilmesi gerekir. Excel Gantt grafikleri yavaş ve beceriksiz güncelleştirmeleri vardı. Tek tek görevler doğrudan Gantt grafiğinden değiştirilemedi. Sıkıcı bir el ile işlemdi. Yine de, bazı hırslı ruhlar şartlı biçimlendirme kullanarak
Excel'de bir Gantt grafik yaptı! Ancak, işler değişti. ClickUp gibi son teknoloji çevrimiçi proje yönetimi yazılımı ve görev yönetimi araçları gantt'ın tipik grafiğini dönüştürdü. Artık belirli noktalarda görevleri sürüklemenize ve bırakmanızı sağlarken, temel gantt grafiğinden çok daha fazla veri sağlayan basit bir zaman çizelgesi görünümüne sahipsiniz. C. En iyi Gantt grafikleri yalnız
değildir Eğer sadece özel bir Gantt grafik yazılımı arıyorsanız, çok nihai sonucu hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu verimli bir yönetim çözümü değildir. Görevleri çalıştırmak, proje hiyerarşilerini yönetmek, geri bildirim paylaşmak ve daha fazlası için tam yönetim yazılımına ihtiyacınız var. Bu nedenle en iyi yönetim araçları artık Gantt grafik görünümü içerir. Gantt grafiği proje yönetim
aracının bir parçası olmalıdır: tüm çözüm olmamalıdır. Gantt grafiklerinin faydaları nelerdir? Gantt grafiği kullanmak, iş süreçlerinizi optimize etmenin en iyi yollarından biridir: Çevrimiçi Gantt yazılımı size yardımcı olur: Bağlantılı görevleri, son tarihleri ve bağımlılıkları görüntüleyin. Belirli görevleri tamamlamak için gereken süreyi denetleyin. Projenin her bölümüne kimin atandığını
doğrulayın. Gantt yazılımı, bireysel etkinliklerinizin nerede kesiştiğini ve nerede değiştiğini gösterir. Bu, mevcut görev yönetimi aracınıza harika bir ektir. Proje planınızı ve son tarihlerinizi hazırladıktan sonra çevrimiçi bir Gantt grafiği ayarlamanızı öneririz. İlk olarak, yönetmeniz gerekir: görevlerinizi zamanlayın, son tarihleri doldurun, görev bağımlılıklarını bulun ve bunları uygun ekip
üyelerine atayın. Deneyimli yöneticiler, işi daha küçük bölümlere bölmek ve her Gantt bölümü için uygun teslim edilebilir ler atamak için iş dökümü yapılarını bile kullanabilir. Daha sonra, proje planlamayı tamamladıktan sonra, her şeyin nasıl hizalaşacağını görmek için Zaman Çizelgesi veya Gantt görünümüne geçin. Bir online Gantt grafik ile, göreceksiniz: Olası engeller. Projenin
parçaları olan risk ve geride kalıyor. Ele alınması gereken tüm sorunlar kritik yolu ileriye doğru tanımlayın. Alternatifleri izleyin ve geçici çözüm bulun. Gantt grafikleri oluşturmanın bir diğer avantajı da bağımlılıkları görselleştirme şeklidir. Gantt grafiği, projenin her bir bölümünün nasıl ilişkili olduğunu gösterir. Bu abartılmamalı. Etkinlikleri başkalarına bağımlı hale getirmek kolaydır,
ancak bir göreve bağlı birden çok göreviniz varsa, bu görevi kolayca kaçırabilirsiniz yoğun bir projenin hafta. Yönetici ekibiniz ve müşterileriniz, bir sunumda bunu anlamanın ne kadar kolay olduğu için Gantt grafiklerini de beğenecektir. Kendinizi ayrıntılara kaptırmadan tek tek görevleri görüntüler. 2020 yılında 12 En İyi, Ücretsiz Gantt Grafik Yazılımı Burada projeleri yönetmek için
kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz Gantt grafik yazılımı: 1. ClickUp Online Gantt grafikleri ClickUp başladığından beri kullanıcılarımızdan istenen ana özelliklerinden biri olmuştur ... Ama doğru yaptığımızdan emin olmak istedik. Bunu yapmak için ClickUp, Zaman Çizelgesi görünümünde farklı görevleri, projeleri ve alanları görüntülemeniz için çeşitli yollar sunar. Temel Özellikler A.
Birden Çok Atanan ClickUp ile Görev Atamak, birden çok atanan olanlarla görev atamanızı sağlar. Bu şekilde, görevleri doğru kişilere atamak için Gantt grafik zaman çizelgenizi anında kullanabilirsiniz. Sadece programınıza bakın, gerekli kişi sayısını belirleyin ve onları göreve atayın - bu kadar kolay! ClickUp Gantt grafik oluşturucu, herkesin atamalarının ne olduğunu belirlemenize
yardımcı olacak şeyin kimlere ait olduğunu gösterir. B. Gelişmiş Sıralama Görevlerinizi zaman tünelinizde bile düzenleyebilirsiniz. Bu müşterilerle çalışmak için çok değerlidir. Örneğin, tüm görevlerinizi ACME BOX COMPANY gibi bir istemciyle etiketlerseniz, bu müşterinin tüm görevlerinin zaman çizelgesi görünümünde nasıl bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Tüm satış eğitim
görevlerinin nasıl hizalanır olduğunu görmek için Satış Eğitimi gibi görev türüne göre etiketle. Bu şekilde, ilgili görevleriniz için yapılacaklar listesi oluşturmanız gerekmez! ClickUp'ta Gantt grafikleri oluşturma esnekliği dir. C. Güçlü başlangıç ve son kullanma tarihleri doğru zamanda doğru görevler üzerinde çalıştığınızdan emin olun. ClickUp Takvimi'ni kullanarak, belirli görevlerin ne
zaman üzerinde çalışılması gerektiğini görsel olarak da görebilirsiniz. Ama hepsi bu değil. ClickUp online Gantt grafik yaratıcısı da programlama ve yeniden programlama çok kolay hale getirmek için otomasyon ton vardır. Varolan zaman çizelgesine yeni bir görev eklemek istiyor musunuz? Her değişiklik yaptığınızda, grafik görev başlangıç tarihini, son tarihlerini ve bağımlılıkları
otomatik olarak ayarlar. Bu, her değeri el ile ayarlamak zorunda olmadığınız için tonlarca zaman kazandırır – yukarıdaki tıklamanın sizin için her şey sizin için yaptığı dır! D. Görev Bağımlılıkları ClickUp'ın Gantt grafik görünümü, Gantt grafiklerini çevrimiçi oluşturmayı ve görev bağımlılıklarını görselleştirmeyi gülünç derecede kolaylaştırır. Çevrimiçi Gantt grafiğinizde iki görev seçin
ve aralarında bir çizgi çizin. ClickUp gerisini yapar! bu tek tek görevlerin tek bir tıklamayla nasıl bağlantılı olduğunu görebilirsiniz! E. Güvenli İlerleme Yüzdesi, basit Gantt grafik görev çubukları ilerlemenizi görselleştirmenize olanak sağlar, ancak bunun yerine hiç gerçek bir rakam istediniz mi? ClickUp'ın Gantt grafik görünümü size bunu sağlar! Görevin üzerinde gezinmek ve
ClickUp size proje ilerleme yüzdesi verir! Bunu yapmak için, tamamlanan görevleri Gantt grafiğindeki toplam görev sayısına bölün. Gantt. nereye yerleştirildiğiniz hakkında daha iyi bir fikir verir. F. Otomatik Kritik Yol Hesaplamaları Kritik bir yol, proje tamamlama için hangi görev zincirinin gerekli olduğunu belirler. Projenizin genel ilerlemesini etkilemeden hangi görevlerin yeniden
zamanlanabileceği hakkında bir fikir verir. ClickUp'ın Gantt grafik oluşturucusu projenizin kritik yolunu kolayca hesaplayabilir. Kritik yolu hesaplamak istediğiniz görev grubunu seçmeniz yeterlidir ve gerisini ClickUp yapın. Son teslim tarihinize ulaşmak için hangi görevlere öncelik verilmesi gerektiği hakkında bir fikir verir. G. Kilometre Taşları ClickUp'ta kilometre taşları bile
oluşturabilirsiniz. Gantt görünümünde kilometre taşları gerçekten parlıyor! Kilometre taşları, yeni bir özellik olarak büyük bir görev grubunun sonunu belirtmek için proje yönetiminde kullanılır. Bunlar, proje zaman tünelinizde tamamlanması gereken tüm büyük öğeleri görmenize yardımcı olmak için elmas şekiller olarak temsil edilir. Bunları grafiklerinize nasıl ekleyeceğinizi öğrenmek
için bu belgeye göz atın! H. Zaman İzleme ClickUp ile çok fazla zaman izleme seçeneği alır. ClickUp'ın kendi yerel zaman izleme sini kullanmayı veya Harvest, Toggl veya Everhour zaman izleme yazılımıyla tümleştirmeyi seçin. Yerel zaman izlemeyi seçerseniz, ClickUp ücretsiz chrome uzantısı ile izleme süresi seçeneğiniz olur! Gantt'ın grafik oluşturucusu ek olarak, ClickUp kolay
kullanımlı arayüzü ve özellik sürümleri için övgü dolu eleştiriler aldı. Diğer şirketlerin şarj ettiği birçok ücretsiz özellik ile ClickUp, en iyi proje yönetim yazılımını elde etmek için grafiklerin en üstüne taşındı. Başka bir araç kullanıyorsanız, bugün almak ve başlamak da kolaydır! Ayrıca sınırsız depolama almak için ücretsiz bir deneme için kaydolabilirsiniz! ClickUp'ın sunduğu diğer
özelliklerin tonamına bir göz atmak istiyorsanız, buraya tıklayın. 2. RedBooth Genel Bakış Redbooth sadece bir Gantt grafik uygulaması değil, gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümleri faaliyetleri yönetmek için sunan büyük ölçekli bir proje yönetimi yazılımıdır. Görevler en erken başlangıç tarihinden önce sıralanır ve bölümlere bölünerek görevlerin kolayca tanınması için renk
kodlanır. Ancak, ücretsiz sürümde, bu Gantt grafik yazılımı görev bağımlılıkları vardır ve sadece görevleriniz için son tarihler ve öncelikler hakkında genel bir bakış sağlar. Yinelenen görevler de çevrimiçi Gantt grafik veya zaman çizelgesi görünümünün bir parçası değildir. Başka bir sorun, tüm projelerde görevlerinizi göremiyor olmasıdır. Temel işlevler Görev yönetimi: Görev
listeleri oluşturabilir, başlangıç tarihlerini edinebilir ve ve Proje Şablonları görevinde çalışmak üzere birden çok yönetici ekleyin: Ekibiniz her proje için aynı görev listesini yeniden kullanırsa, Chrome uzantısına erişmenizi kolaylaştırmak için bunları şablon olarak depolayabilirsiniz: proje görevlerini tarayıcınızdan gerçek zamanlı olarak yönetin 3. GanttProject Özeti Bu ücretsiz Gantt
grafik yazılımı yerel olarak barındırılan (bulut tabanlı proje yönetimi ile karşılaştırıldığında) ve kullanmak için bazı basit araçlar alavardır bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini çizme. Bu tel kafes tipi tasarımı ile çok temel gantt grafik vardır, ama kolayca bir oluşturabilirsiniz anlamına gelir. Bu tam bir proje yönetim aracı değildir, ancak geçerli proje yönetimi çözümüne bir eklenti olabilir.
Eğer grafik aşina değilseniz ve sadece Gantt grafiklerin bazı örnekler görmek istiyorsanız, o zaman bu açık kaynak Gantt grafik yazılımı iyi bir çözüm olabilir. Projenizin Gantt grafiğini hiçbir ücret ödemeden görüntülemek için bu aracı kullanın. Bunun dışında, Gantt Projesi kolay projeler için birkaç kullanım dışında çok yararlı olmayacaktır. Bağımlılıkları Yöneten Temel Özellikler:
İçe Aktarma/Dışa Aktar Dosyaları görevleri arasında bir çizgi çizerek görevler arasındaki bağımlılıkları göster: Gantt grafiklerinizi CSV dosyalarına/csv dosyalarına dışa aktarın ve içe aktarın. Bu, Microsoft Project veya Excel Açık Kaynak'taki verileri çözümlemenize olanak tanır: Kaynak kodunu 4 gereksinimlerinize uygun bir yönetim uygulaması oluşturmak için değiştirebilirsiniz.
Toggl Planı Genel Bakış Web tabanlı proje uygulaması, Toggl Planı, maç için büyük bir marka kişiliği ile bazı harika görsel planlama araçları vardır. Anahtarlardan biri, 5'e kadar takımın ücretsiz olarak kullanabileceği ücretsiz Gantt grafik özelliğidir. Güzel Gantt görsel grafiği ve zaman çizelgesi özellikleri, görevlerin zaman çizelgesinde nerede oluştuğunu ve bunların nasıl
çakıştüğünü gösteren proje planlayıcısı gibidir. Web sitenizden görev bağımlılıklarının dahil olup olmadığı belli değildir, ancak kaydolmak ücretsizdir. İyi bir yararı gantt grafikleri online için bir kamu bağlantı olmasıdır, böylece başkalarıyla paylaşabilirsiniz, bir Toggl hesabı olmasa bile. Temel Özellikler Gantt İnteraktif Grafik Tasarımı: Sürükle ve bırak arabirimi zaman çizelgesi
görünümünü kullanmak sezgisel ve eğlencelidir: Ekip üyeleri görevlerin ve son teslim tarihlerinin panoramik bir görünümüne sahiptir İşbirliği Araçları: Projeleri planlayın ve ekip üyelerinizle gerçek zamanlı olarak çalışın 5. Asana Genel Bakış için instagantt Bu biraz karmaşık, bu yüzden bunu açıklayabilir miyim görelim. Asana'da Gantt'ın proje grafikleri yok, bu yüzden Instagantt bir
entegrasyon yaratmaya karar verdi. Ama sadece bir Asana hesabı (ücretsiz deneme vardır) varsa ücretsizdir. Ama diğer kafa karıştırıcı kısmı Asana benzer ama Instagantt teklifleri farklı bir zaman çizelgesi görünümü olmasıdır. Asana hesabınıza instagantt'ı neden eklediğinizin satış noktası bağımlılıklardan kaynaklanıyor, ancak Asana'nın zaman çizelgesi bağımlılıklar da
sunuyor... Yani emin değil miyiz? Diğer büyük olanlar Instagantt, Gantt grafiğinizde ilerlemeyi göstermek için iş yükü yönetimini, kilometre taşlarını ve farklı renkleri içerir. Eğer Asana için başka bir eklenti istiyorsanız, o zaman Instagantt Gantt grafik yazılımı online ve ücretsiz cevap olabilir. Önemli iş yükü yönetimi özellikleri: Ekip üyelerinizin görevlerle aşırı yüklendiğini algılayın,
böylece ilerlemeyi izleyerek bunları eşit olarak dağıtabilirsiniz: Proje değişikliği izlemedeki her görevin ve alt görevin ilerlemesini ölçün: Gantt grafik zamanlama değişikliklerini ve gerçek zamanlı gecikmeleri 6 izleyin. Bitrix24 Gantt Gantt Genel Bakış Bitrix24, işletmenizin tüm ihtiyaçlarını tek bir çözüme dönüştürmek isteyen bir yönetim aracı ve iletişim platformudur. Yüksek bir sıra,
ama gantt grafiğin var, o yüzden bir bakalım? Bu grafik aracı oldukça umut verici görünüyor, bağımlılıkları ile ayarlanmış: İki görevin aynı anda başladığı anlamına gelir Bitişe başlayın, bu da bir görev tamamlandığında bitişe başlar, bu da bir önceki tamamlanana kadar bir görevin tamamlanamayacağı anlamına gelir Bitrix24 arabirimi serbest Gantt ön ve orta grafiği ile tasarlanmıştır
, görevlerinizi solda ve ekibinizin sağ taraftaki diğer üyeleri. Bitrix24 12 kullanıcıya kadar ücretsizdir, alt görevleri vardır ve çeşitli projeler için Gantt grafikleri vardır. Gantt grafiğini aynı anda birden fazla projede ücretsiz olarak çevrimiçi olarak görebiliyorsanız emin değilim. Temel Özellikler Ücretsiz Sınırsız Projeler: Çevrimiçi depolama yı istediğiniz kadar grafik oluşturun: Bitrix'in
bulut proje yönetimi uygulamasında 5 GB'a kadar ücretsiz Gantt grafiklerini ve diğer proje raporlarını saklayabilirsiniz: iOS ve Android 7 uygulamasıyla görevlerinizi ve projelerinizi her yerden yönetebilirsiniz. Agantty Genel Bakış Agantty gerçekten basit Gantt grafik dayalı ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Sınırsız proje ve görev oluşturabilir ve bunları Gantt grafiğinizde
çizebilirsiniz. Agantty'nin görevi Gantt'ın kart kreasyonunun bir parçası olmasını sağlamak. TeamGantt gibi profesyonel grafik yazılımı elemanlarına paraları için kariyer yapıyorlar. Görevleri oluşturduğunuzda, bunlar gantt grafiğinize otomatik olarak eklenir. Ücretsiz Gantt grafik çözümü arayanlar için iyi bir değer. Temel özellikler PDF olarak dışa aktarma: Hak Yönetimi
başvurularını kolaylaştırmak için zaman dilimlerini PDF dosyası olarak seçmek için görevleri dışa aktarma: Hangi ekip üyelerinin belirli Görevleri Anımsatımlarını görüntüleyebilir veya bunları düzenlemeye karar verirsiniz: Ekip üyelerine e-posta 8 üzerinden görev anımsatıcıları gönderin. TeamGantt Genel Bakış Gantt grafikleri hakkında çok heyecanlı olanlar için TeamGantt'a bir
göz atın. Süper keskin tasarımı Gantt grafiğine ek eklemenize olanak tanıyan sağlam bir geri bildirim sistemiyle tamamlanan bulut tabanlı bir yazılımdır. Ve bu Gantt grafik jeneratörü içinde taşıma ve taşıma ve taşıma-ve-bırak işlevselliği nedeniyle görevleri atamak kolaydır. TeamGantt yapılacaklar listeleri, takvimler ve haftalık görünümler sunar, ancak Gantt grafikleri burada
oyunun adıdır. Kaynak yönetimi ve kapasite planlama görünümünüz de yararlıdır. yeni bir görev veya proje atamadan önce ekip üyelerinin kaç görevi varsa. Teknik olarak, TeamGantt'ın bir proje üzerinde çalışan 3 kullanıcıya kadar ücretsiz bir planı vardır. Bundan sonra, bu Gantt grafik oluşturucu almak için ödeme planına geçmek gerekir. Temel Özellikler Özelleştirilebilir
Görünümler: Görevlerinizi basit bir liste, takvim veya Gantt grafiği Takım Kullanılabilirliği olarak görüntüleyin: Kaynakları yönetin ve gerçek görevlere karşı daha planlı görevlerde hangi ekip üyelerinin çalışabildiğini belirleyin Ekibinizin 9. Tom'un Planlayıcısına Genel Bakış Tom'un kim olduğundan emin değilim, ama o (ya da onlar) kullanabileceği basit bir Gantt grafiği oluşturdu.
Tom'un Planlayıcısı'nın yararları diğerlerine çok benzer: görev bağımlılıklarıyla sürükle ve bırak işlevselliği. Gantt Chart aracınızı biraz farklı kılan şey kolay filtreleme ve özel renk kodlamasIdır, böylece zaman çizelgeleriniz de istediğiniz gibi görünür. Tom'un Planlayıcısı'nın ücretsiz bir planı vardır, ancak öncelikle kişisel kullanım içindir. Başkalarını işbirliği yapmaya davet
edemezsiniz ve ücretsiz plan la ilgili yalnızca bir proje alırsınız. Buna ek olarak, arayüzü biraz ızgara ve blok arabirimi ile tarihli görünüyor. Ücretsiz bir plana yükseltmeyi seçerseniz, güncelleştirmeleri görüntüleyen zamanlama özelliğini, sorumlu ları ve görev geçmişini değişiklikleri izlemek için kullanabilirsiniz. Temel Özellikler Ücretsiz Şablonlar: 500.000'den fazla şablon arasından
seçim yapın veya kendi Gantt grafik şablonunuzu oluşturun. Filtreler: Gantt grafiğinizi kaynağa, aktiviteye, ekipmana ve daha fazlana göre filtreleyerek herhangi bir görev bulun. Alma projeleri: MS Project, Excel, Trello ve Basecamp'ten proje çizelgesi ve Gantt grafiklerini aktarın. 10. StudioBinder Genel Bakış Tom's Planner ve TeamGantt gibi, StudioBinder da yükseltmeniz gerekir
önce bir proje ile kullanılabilir bir Gantt grafik oluşturucu vardır. Bu grafik yazılımı özellikle olaylar ve film üretimi için yapılandırılmıştır, bu nedenle ihtiyacınız olan özel kullanım örneği ise akıllıca bir seçimdir. Gantt grafik ayarlarınızı çevrimiçi olarak renk kodlu olarak seviyoruz. Görev adları çubuklara yazılır, böylece ne olduğunu belirleyebilirsiniz. Gantt grafiğindeki çubuklardan
birini tıklattığınızda, görev ayrıntıları ve dosyalar hemen ayıklanır. Temel Özellikler Gantt İnteraktif Grafikler: Sürükle ve bırak arabirimi yle üretim iş akışının yönetimini kolaylaştırır. Takvim Şablonları: Çevrimiçi gantt grafik şablonunu kullanarak veya kendi şablonunuzu özelleştirerek iş akışınızı hızlandırın. Yorumlar: Gantt grafik yorumlarını kolaylıkla oluşturun. Hatta yorumlara
dosya yükleyebilirsiniz. 11. Office Zaman Çizelgesine Genel Bakış PowerPoint'te bir Gantt grafiği oluşturmak istiyor musunuz? Bu araç en iyi seçimdir. Office Zaman Çizelgesi, sunu slaytlarınızda görsel proje zamanlamaları ve grafikler oluşturmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir Gantt grafik aracıdır. Bu araç en iyi hiç yeni kullanıcılar için uygundur Önce bir Gantt grafiği. 'Sihirbazınız'
gantt grafiği ve proje zaman çizelgesi oluşturmak için adım adım yönergeler verir. Buna ek olarak, bu yapılandırma da çeşitli şablonları ile birlikte gelir. Her şablonun farklı bir görsel stili, rengi ve ayrıntıları vardır. Proje zaman çizelgenizi Gantt PowerPoint grafiğinde görüntülemek istiyor musunuz? Sunu için Gantt grafik şablonu oluşturmaya başlamak için Excel, Wrike ve
Smartsheet'ten proje verilerini içe aktarabilirsiniz. Temel Özellikler Akıllı Tasarım Motoru: Akıllı: istediğiniz şekilde stilize edilebilir mükemmel görüntüler oluşturur. Gerçek zamanlı işbirliği: Grafikinizi görüntüleyebilmeleri veya PowerPoint'te daha fazla düzenleme yapabilmeleri için ekip üyelerinizi işbirliği yapmaya davet edin. Tarayıcı tümleştirmeleri: Web tabanlı gantt grafiği olarak,
Google belgelerinde grafikler oluşturmak için OfficeTimeline'ı kullanabilirsiniz. 12. Excel Yep Gantt grafik şablonuna genel bakış, ücretsiz Gantt grafik görünümüne sahip olmak için başka bir yolu Excel'de bir grafik tamamlayarak gereğidir. Microsoft Excel'i zaten düzenli olarak kullanıyorsanız, ancak Excel şablonunuzun proje yönetimi için çalışmama nedenlerinin tüm nedenlerini
yinelemeniz gerekmezse, bu (bazıları?) anlamlı olabilir. Önceki örnekte olduğu gibi, son tarihleri ve son tarihleri görebilirsiniz, ancak ekibinizle işbirliği yapmak veya bir grafik şablonuyla bu tarihler hakkında anımsatıcılar almak imkansızdır.  Gantt Chart Excel şablonu da kısa bir süre için takımınızın işbirliğini sınırlandıracaktır. Ama gerekirse ... burada size başlamak bazı ücretsiz
Excel Gantt grafik şablonları vardır. Ancak unutmayın, ücretsiz bir Gantt grafik şablonu görev ayrıntılarını yönetmek için takım arkadaşlarınızla paylaşmak neredeyse imkansızdır. Temel Özellikler Ücretsiz Gantt Grafik Şablonları: Çevrimiçi olarak birçok ücretsiz Gantt Excel şablonu bulunmaktadır.  Sonuç Peki, şimdi Gantt grafikleri, ücretsiz grafik yazılımı ve gantt grafikleri belirli
görevleri ile nasıl çalıştığını biliyorum. Bağımlılıkları ve çalışmanın çakışabileceği yerlerde gösterdikleri için yararlıdırlar, bu da ekibinizin görevlere ve çalışmaya öncelik belirlemelerine yardımcı olur. Ancak, Excel'in Gantt grafik oluşturucu çalışma eski bir yoludur.  Gantt'ın çevrimiçi grafik yazılımı veya aracı artık sizin için olmayabilir, özellikle takvim ve zaman çizelgesi
görünümlerinde daha fazla ilerleme kaydedildikçe. Burada seçenekleri göz atın ve help@clickup.com herhangi bir sorunuz var bize e-posta. Bu arada, neden ClickUp kaydolun ve bugün özel bir proje yönetim aracının gücünü deneyim değil mi? Bugün?
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