
Tipy na zajímavé aplikace, nástroje a online služby

Název Popis Odkaz

Google Chrome Pluginy pro efektivní práci https://chrome.google.com/webstore

Get Pocket Aplikace pro ukládání obsahu z internetu https://getpocket.com

nechybujte.cz Doplnění diakritiky CZ https://www.nechybujte.cz/

diakritika.brm.sk Doplnění diakritiky SK https://diakritika.brm.sk/

Psaní hravě Online škola rychlopsaní CZ https://www.psanihrave.cz/

Ratatype Online škola rychlopsaní EN https://www.ratatype.com/

Grammarly Pomoc s psaním a opravou EN textů https://www.grammarly.com

Spritz Inc. Rychločtení EN http://spritzinc.com

Evernote Efektivní práce s informacemi https://evernote.com/

Onenote Efektivní práce s informacemi http://www.onenote.com

Notion Efektivní práce s informacemi https://www.notion.so/

Office Lens Scanner dokumentů a zápisů pro Android i iPhone http://onelink.to/ryejuv

Texpand Nastavení klávesových zkratek na Androidu http://texpandapp.com/

Swift Key Chytrá klávesnice pro iOS a Android https://www.microsoft.com/en-us/swiftkey

Microsoft To Do Evidence úkolů ve formě seznamu úkolů https://todo.microsoft.com/tasks/

Trello Evidence úkolů ve formě kanban nástěnky https://trello.com/

Whereby Alternativní videhovory zdarma https://www.whereby.com

IFTTT Jednoduchá automatizace a propojení aplikací http://ifttt.com

Microsoft Forms Jednoduché vytváření formulářů https://forms.office.com

Microsoft Power BI Nástroj na pokročilou práci s daty https://app.powerbi.com

Fiverr Outsourcingový portál s mikroslužbami https://www.fiverr.com/

Headspace Aplikace pro méně stresu a mindfullness https://www.headspace.com/

Calm Aplikace pro méně stresu a lepší spánek https://www.calm.com/

Rome2Rio Plánování cesty od A do Z https://www.rome2rio.com/

Google Trips Informace o vašich cestách na jednom místě https://get.google.com/trips/

Waze Navigace s mnoha chytrými funkcemi https://www.waze.com/

Youcanbook Me Nástroj pro jednoduché domlouvání schůzek https://youcanbook.me/

Doodle Nástroj pro slaďování schůzek s více lidmi https://doodle.com/

Google Fotky Zálohování a správa fotografií https://photos.google.com

Prezi Efektní animované prezentace http://prezi.com

Small PDF Jednoduchá práce s dokumenty a formáty https://smallpdf.com

DropEX Skenování vizitek https://www.getdrop.net/

TouchRetouch Vymazání nechtěných objektů z fotografie https://adva-soft.com/app-pageTouch.html

Google Translate Online překladač textů Android / iPhone
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Bezpečnost a soukromí

Název Popis Odkaz

LastPass Aplikace pro vytváření a správu hesel https://www.lastpass.com/

DuckDuckGo Anonymní vyhledávání na internetu https://duckduckgo.com/

SurfShark Kvalitní VPN pro PC i mobilní telefon https://surfshark.com/

Privacy Badger Doplněk do prohlížeče, který blokuje cookies apod. https://www.eff.org/privacybadger

Sledování polohy Google Funkce, která sleduje polohu vašeho Androidu https://www.google.com/maps/timeline

Aktivity v Googlu Správa informací, které ukládá Google https://myaccount.google.com/activitycontrols

Personifikace reklam Google Ukázka, co o vás ví a tuší Google https://adssettings.google.com/

Všechny informace na Facebooku Souhrn informací, které o vás uložil Facebook https://www.facebook.com/your_information/

Personifikace reklam Facebook Ukázka, co o vás ví a tuší Facebook https://www.facebook.com/ads/preferences
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Tipy na zajímavé knihy

Název Jazyk Popis Odkaz

HOT: Jak uspět v digitálním světě CZ Jak využít technologie v práci i podnikání. https://www.melvil.cz/kniha-hot/

Druhý věk strojů CZ Budoucnost technologií https://www.melvil.cz/kniha-druhy-vek-stroju/

Od nuly k jedničce CZ Disruptivní inovace a stratu https://www.melvil.cz/kniha-od-nuly-k-jednicce/

Čtyřhodinový pracovní týden CZ Outsourcing a produktivita https://www.melvil.cz/kniha-ctyrhodinovy-pracovni-tyden/

Proměna CZ Jak změnit věci, když je změna nemožná https://www.melvil.cz/kniha-promena/

It doesn’t have to be crazy at work EN Udržitelná práce a méně stresu v práci http://a.co/d/d7hVLm5

The everything store EN Příběh o společnosti Amazon http://a.co/d/4AP6u48
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