
• Werkinspanningen beheren die een 
genuanceerde planning vereisen door 
extra duur, inspanning, aanpassingen 
en uitbreidbaarheid

• Werken in een tool die is ontworpen 
voor projectbeheer

• Gedetailleerde inzichten krijgen in de 
status van jouw taken en plannen

• Tijdlijn (Gantt chart) weergave

• Dynamische planningsmotor die uw 
werkplan optimaliseert om 
herhalingen en handmatig werk te 
verminderen

• Sub-taken en afhankelijke taken om 
duur en inspanning vast te leggen

• Projectoverschrijdende status in 
Roadmap

• Gedetailleerde, kant-en-klare 
rapporten via Power BI

• Gebouwd op Power Platform, 
waardoor uitbreidbaarheid met andere 
platformapps en -gegevens mogelijk is

Voor het beheer van complexere 
werkzaamheden waarvoor 
dynamische planning, subtaken
en/of afhankelijke taken nodig zijn, 
ongeacht de grootte van het team.

Krachtig werkbeheer met 
eenvoudige hulpmiddelen. Taken 
kunnen in meerdere weergaven 
worden beheerd, terwijl 
dynamische planning jouw 
planning optimaliseert wanneer 
je taakattributen wijzigt.

PROJECT werkbeheer

• Lijsten samenstellen van 
bruikbare, gegevensrijke 
informatie-items

• Iedereen op de hoogte houden 
met meldingen en ingebouwde 
regels

• Organiseren en aanpassen van 
informatie om aan verschillende 
werkbehoeften te voldoen

Om grote, lopende werkzaamheden bij 
te houden die veel informatie 
bevatten als afzonderlijke items.  Ook 
wanneer er een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het werk is.

Presenteer jouw informatie als 
items in een eenvoudige maar 
intelligente lijst. Elke lijst kan 
honderden items bevatten, en 
elk item kan worden aangepast 
aan de bestanden en 
informatie die je nodig hebt.

LISTS bijhouden van informatie

• Organiseer jouw team rond een set 
van taken

• Alle informatie die je over een taak 
nodig hebt, zoals werkdocumenten 
en teaminput, op de taakkaart zelf 
bewaren zodat je ze gemakkelijk 
kunt vinden

• Visuele, automatische statusupdates 
krijgen over jouw taken

Voor het visueel beheren van 
eenvoudige, taakgerichte 
inspanningen, ongeacht de 
grootte van het team.

Organiseer de taken van jouw 
team op een visueel Kanban-
bord. Elke taak wordt 
gepresenteerd als een 
informatierijke kaart die vooraf 
ingestelde maar optionele 
attributen bevat, zoals labels en 
checklists.

PLANNER taakbeheer

PLANNER is beschikbaar:
• in de Tasks app
• als tab in Teams  

(Tasks app)
• via het web
• via je smartphone

LISTS is beschikbaar:
• als tab in Teams
• via het web
• via je smartphone

PROJECT is beschikbaar:
• als tab in Teams
• via het web

Websites
• aka.ms/PLANNER

• aka.ms/LISTSWEB

• aka.ms/MICROSOFTPROJECT

Support sites
• aka.ms/PLANNERHELP

• aka.ms/LISTSTRAINING

• support.microsoft.com/
PROJECT

Demos
• aka.ms/PLANNERDEMO

• aka.ms/MICROSOFTLISTS

Wat onderscheidt Planner van Lists en 
Project:
• Ingebouwde visuele grafieken 

die basisinformatie over de 
status geven

• Beperkte aanpassingsmogelijkheden, 
waardoor je snel aan de slag kan

Lists :
• Kanban-bordweergave voor 

het organiseren van uw taken
• Formele taakopdrachten

Project :
• Meer optionele taakattributen, zoals 

labels en checklists
• Speciale mobiele app

Wat onderscheidt Project van Planner
en Lists:

Planner :
• Aangepaste velden

Wat onderscheidt Lists van Planner en 
Project:
• Veel aanpassingsmogelijkheden, zoals 

sjablonen, weergaven en kleuren
• Robuuste sortering en opmaak om 

informatie te prioriteren
• Kant-en-klare sjablonen voor real-life 

scenario's, zoals het bijhouden van 
activa en recruitment tracker

• Gekoppelde lijsten om informatie 
automatisch in te vullen

Planner :
• Zichtbare lijst items, zelfs wanneer ze 

voltooid zijn
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