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Benvolguts,

Sabem que molts de vosaltres teniu una agenda ocupada que us obliga a fer mans i
mànigues per tirar endavant les iniciatives que les vostres federacions exigeixen. No
sempre és fàcil recordar totes les tasques que s’han de realitzar, quadrar dates per poder
assistir a múltiples esdeveniments o coordinar les gestions logístiques entre els membres
d’un grup.
Mitjançant Wunterlist, és possible visualitzar i organitzar tota la vostra agenda de manera
ràpida, senzilla, ordenada i fàcilment consultable. També us permetrà planificar la vostra
vida professional, associativa i privada en blocs compartimentats.

Com agilitzar tota aquesta feina més feixuga?
Wunterlist és una aplicació mòbil pensada per resoldre aquests problemes. Algunes de les
principals característiques que us poden ajudar a estalviar temps i guanyar eficiència són
les següents:
Crear llistes personalitzades dels àmbits que voleu organitzar
(Ex: Punt i Seguit Teatre / Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya /
ENS de l’Associacionisme Cultural Català)
Convidar els contactes que desitgeu en les llistes personalitzades. Això permet:
o Que cada membre del grup estableixi la data d’una gestió a realitzar.
o Mantenir una conversa interna per gestionar tasques sense necessitat d’usar el
correu electrònic o trucar la persona interessada.
Programar les dates de les tasques que heu de realitzar. Programar
recordatoris.
 Adjuntar documents relacionats amb les tasques programades a través de
Dropbox.
Incorporar els calendaris que tinguis a les plataformes iCal, Google Calendar,
Outlook, o qualsevol altra plataforma amb el format iCalendar.
Wunterlist és una aplicació mòbil gratuïta. Per instal·lar-la als vostres telèfons intel·ligents,
senzillament heu de buscar-la en el cercador de la Play Store i instal·lar-la. És una
plataforma compatible pels sistemes operatius Android i IOS.
També us podeu descarregar Wunterlist a l’ordinador, disponible en els sistemes operatius
Windows i Mac, clicant en el següent enllaç
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