
• Al jouw To Do en Planner taken 
op één plek bij elkaar zien

• Snel communiceren over taken 
met jouw collega's in dezelfde 
app

• Beheer van eerstelijnstaken 
vanuit corporate

Om al je To Do en Planner taken 
samen te brengen met je Teams chats, 
vergaderingen en bestanden; ook om 
taken van het hoofdkantoor naar de 
frontlinie te pushen.

TASKS APP al jouw taken

Beheer al je individuele taken 
vanuit To Do en teamtaken 
vanuit Planner in Teams. Ervaar 
dezelfde basisfunctionaliteit van 
beide apps zonder voortdurend 
tussen oplossingen te hoeven 
schakelen.

• 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 Mijn Dag-deelvenster

• Aparte lijst van taken gegenereerd 
uit gemarkeerde Outlook e-mails

• Geplande taakherinneringen en 
herhaalbare taken

TO DO is beschikbaar:
• in de 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

TASKS APP is beschikbaar:
• in Teams  

(desktop/web)
• in Teams (smartphone)

Websites
• aka.ms/MICROSOFTTODO

• aka.ms/PLANNER

• aka.ms/TASKS

Support sites
• aka.ms/TODOHELP

• aka.ms/PLANNERHELP

• aka.ms/TASKSAPP

Demos
• aka.ms/PLANNERDEMO

TASKS APP:
• Aangepaste lijsten om uw taken te 

organiseren op specifieke categorieën
• Meer opties voor het filteren van 

taken
Als je twijfelt tussen Planner en de Taken-
app, gebruik dan de Taken-app.

Afgezien van kleine verschillen in functies 
en esthetiek, zijn de apps vergelijkbaar.

Current as of April2021

Wat onderscheidt To Do van 
Planner en Tasks app :

Wat onderscheidt Planner van To Do

en TASKS APP :
• Uw taken naast die van de rest van de 

taken van jouw team
• Geautomatiseerde, ingebouwde 

grafieken voor basisinformatie over de 
status

• Meer taakaanpassings opties (bijv. 
labels, opmerkingen)

TASKS APP:
• Plannen gesorteerd onder 

Favorieten, Recent, en Aanbevolen
• Mogelijkheid om direct nieuwe 

planleden toe te voegen
• Plannen kopiëren en exporteren

Wat onderscheidt Tasks app van To
Do en Planner :
• Toegang tot al uw Teams chats, 

bestanden, enz., in dezelfde app
• Taken publiceren om taken van het 

hoofdkantoor naar de frontlinie te 
sturen

TO DO :
• Taak prioriteiten
• Filteren op voltooide taken

PLANNER :
• Lijstweergave naast bord-, 

diagram- en schemaweergave
• Bulkbewerkingen in de 

lijstweergave

• 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

• 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
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