“MindManager tek düzlemde yaratıcılık ve proje yönetimini birleştiren,
istenen bilginin mükemmel görsel sunumunu her zaman sağlayan en
üstün yazılım.“
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Mindjet is a registered trademark of Mindjet, in the U.S. and other countries. Microsoft,
Microsoft Windows,
Office, SharePoint
Microsoft
Project
are trademarks of Microsoft Corporation, in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.

Mindjet MindManager Kullanım Alanları

Başarılı bir çalışma kültürünün temel aracı
Mindjet, iş yeniliği ve proje yönetimi için ilk fikir geliştirme ve planlama aşamasından proje
tamamlama aşamasına kadar yazılım çözümleri sunmaktadır. Fortune 100TM firmalarının
%83’ünden fazlası Mindjet yazılımlarını kullanmaktadır.
Mindjet MindManager pek çok farklı iş kolundaki çok sayıda bölüm ve faaliyet alanında geniş
yelpazede kullanım olanağı bulmaktadır. Ofis çalışanlarının karşılaştığı günlük zorlukların pek çoğu
MindManager ile daha kolaylıkla ve verimli biçimde yönetilebilir ve programın görsel niteliği kuruluşun
tamamında daha etkin bir biçimde çalışmanın temeli olarak kullanılabilir.

Bölümler
I Pazarlama, örn. etkinlik ve kampanya yönetimi, bütçe hesaplama, planlama
I İnsan Kaynakları, örn. işe alım süreçleri, çalışan değerlendirme ve görüşmeleri
I Satış, örn. hesap planları, fiyat hesaplama, tahmin
I BT, örn. proje yönetimi, uygulama planlaması
I Geliştirme/Üretim, örn. yaratıcı süreçler, ayrıntılı durum analizi, kalite ve risk yönetimi
I Alım, örn. teklif davetleri, tedarikçi değerlendirme ve yönetimi
I Yönetim, örn. takım ve proje kontrol, görev zamanlama
I Eğitim/Danışma, örn. eğitim ve danışma kavramlarının örneklenmesi
I Proje Yönetimi, çeşitli yöntemlerle uyumluluk, örn. PRINCE2®
Uygulamalar
I Kişisel organizasyon (‘yapılacaklar’ listeleri)
I Fikir toplama ve yapılandırma
I Planlama ve bütçe hesaplama
I Araştırma ve belgelendirme
I İş proje planlama ve yönetim
I Görev yönetimi
I Yenilik yönetimi
I Toplantı yönetimi
I Takım işbirliği/iletişim
I Dağıtık bilgi üzerinde gezinme
I Bilgi ve birikim yönetimi

“Satış sürecimizin her aşamasında Mindjet kullanmamız
sayesinde satış döngümüz kayda değer oranda kısalmıştır...
Bunun anlamı toplam satış sayımızı artırabilmiş ve bu çeyrek
içerisinde daha fazla satış anlaşması yapabilmiş olmamızdır.“
Stu Schmidt, Vice President von WebEx

“Mindjet, iletişimde “turbomuzdur” ve yeni, açık bir çalışma
kültürü yaratmaktadır. Günümüz dünyasında kullanmak, her
gün Outlook’u açmamız gibi günlük iş hayatının bir parçası
olmalıdır (...)" Mario Wachs, Expert Technical Writer, MAN Diesel
& Turbo SE, Deutschland

Yazılım yatırımlarınızı ve mevcut sistemlerle etkileşiminizi geliştirin
Mindjet yazılımı pek çok yaygın ve hali hazırda uygulamada olan yazılım çözümlerini
tamamlayabilir. Örneğin MindManager, Microsoft ® ürünleriyle (örn. Microsoft Project ®, SharePoint
®, Excel ®, Word ® ve Outlook ®) sayısız ve sorunsuz entegrasyon ve arayüzler içerir ve bu
nedenle yatırımınızın diğer sistemler içindeki değerini artırır. Basit ama çok yönlü uygulanabilirliği,
daha uzmanlaşmış ve maliyet-yoğun yazılım lisanslarının (proje yönetim platformları gibi)
kullanımına çok daha fazla odaklanmaya olanak tanımaktadır.

“Sonuç: Kuşkuya yer yok: MindManager’ı bilgi ve planlama süreçlerinin yönetimi amacıyla şirketinde kullanan herkes
kesinlikle bu çözüme de [Mindjet] bir göz atmalıdır: MindMapping ilkelerini Office programlarıyla böylesine tutarlı ve
hatasız olarak bütünleştirebilen başka yazılım bulunmamaktadır.
Computerwoche Online
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