
• Jouw delen van een 
doorlopende inspanning 
beheren

• Volgen van bruikbare, 
gegevensrijke informatie-items

• Organiseren en aanpassen van 
informatie om aan jouw 
specifieke werkverplichtingen 
te voldoen

• Zichtbare lijst items, zelfs wanneer ze 
voltooid zijn

• Op regels gebaseerde automatisering 
om je op de hoogte te houden

• Veel aanpassingsmogelijkheden, zoals 
sjablonen, uitzichten, en kleuren

• Robuuste sortering en opmaak om 
informatie te prioriteren

• Kant-en-klare sjablonen voor 
levensechte scenario's, zoals het 
bijhouden van activa en werving tracker

• Gekoppelde lijsten om informatie 
automatisch in te vullen

Om informatie bij te houden die voor 
jou van belang is voor een groot, 
doorlopend werk dat gedeelde 
verantwoordelijkheid met anderen 
vereist.

Volg informatie-items in een 
eenvoudige, intelligente lijst.

Elke lijst kan honderden items 
bevatten, en je kan elk item 
aanpassen om de informatie te 
bevatten die voor jou het 
nuttigst is.

LISTS persoonlijke informatie

Wat onderscheidt Lists van To
Do en Planner :

• De aan jou toegewezen taken 
beheren in de context van het 
grotere werk van jouw team

• Alle informatie die je nodig hebt 
over een taak op de taakkaart zelf, 
zodat het gemakkelijk te vinden is

• Je krijgt visuele, automatische 
statusupdates over jouw taken

Om uw taken te beheren in het kader 
van een teaminspanning. Je kan de aan 
jou toegewezen taken zien naast die 
van de rest van jouw team zodat 
iedereen op dezelfde lijn zit.

Organiseer taken die aan jou zijn 
toegewezen als onderdeel van 
een grotere teaminspanning op 
een Kanban-bord.

Elke taak wordt gepresenteerd als 
een informatierijke kaart die 
vooraf ingestelde maar optionele 
attributen bevat, zoals labels.

PLANNER team taken

Combineert To Do en Planner taken

Wat onderscheidt Planner van To Do
en Lists:
• Kanban-bordweergave voor 

het organiseren van jouw 
taken

• Verscheidene kant-en-klare 
maar optionele 
taakattributen, zoals labels 
en controlelijsten

• Ingebouwde visuele 
grafieken voor 
basisinformatie over de 
status

• Speciale OneNote-
notitieblok per plan

Lists:
• Formele taakopdrachten en een 

overzicht om alleen jouw taken te zien

• Geautomatiseerde suggesties krijgen 
om je te concentreren op wat het 
belangrijkst is

• Taken coördineren in de context van 
jouw e-mails en agenda

• Focussen op jouw individuele taken 
zonder de afleiding van grotere 
teaminspanningen

Om alleen jouw individuele taken te 
beheren en te prioriteren. Taken kunnen 
die zijn die alleen op jou van toepassing 
zijn of aan jou zijn toegewezen als 
onderdeel van een grotere 
teaminspanning.

Geef prioriteit aan je individuele 
werktaken in een eenvoudige, app. 
Je kan jouw taken sorteren in een 
willekeurig aantal lijsten, 
waaronder ‘Mijn dag’ voor slimme 
suggesties over wat het 
belangrijkst is.

TO DO persoonlijke taken

Taken app in Microsoft Teams

Wat onderscheidt To Do van
Planner en Lists:
• Samengestelde Mijn Dag-lijst met 

taken die binnenkort moeten worden 
uitgevoerd, plus slimme suggesties 
van toe te voegen taken

• Naadloze integratie met Outlook voor 
de web-e-mail en -agenda, plus een 
speciaal deelvenster voor uw Mijn 
dag-lijst

• Geplande herinneringen en 
herhaalbare taken

Lists:

• Speciale lijst voor taken die aan u zijn 
toegewezen vanuit Planner
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TO DO is beschikbaar:
• in da Tasks app
• via het web
• via je smartphone

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

Websites
• aka.ms/MICROSOFTTODO

• aka.ms/PLANNER

• aka.ms/LISTSWEB

Support sites
• aka.ms/TODOHELP

• aka.ms/PLANNERHELP

• aka.ms/LISTSTRAINING

Demos
• aka.ms/PLANNERDEMO

• aka.ms/MICROSOFTLISTS
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