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Make things happen



Guanyant control.
Perdent estrès.
Hem de focalitzar-nos en l'execució, en la concreció. Una de les eines
més utilitzades és l'Outlook, un espai on liderem, programem, decidim i,
fins i tot, procrastinem. 

Com a CEO's, la diversitat d'àmbits de gestió i de línies de reporting
exigeixen poder disposar d'un panell de control automatitzat amb la
finalitat de poder alliberar la nostra ment. 

Integrar tècniques d'efectivitat com ara Getting Things Done, Lean o
Agile ens seran de gran ajuda per guanyar en focalització i productivitat. 

www.thefocuslab.es

Resultats

Destinataris

Metodologia

Continguts

1.Gestionar de manera efectiva els fluxes de feina a través
de l'Outlook
2.Sistematizar la gestió del correu: formats, enviaments,
destinataris, tags, etc.
3. Alliberar coses de la teva ment i automatitzar-les.
4. Categoritzar de manera efectiva allò que s'ha de
realitzar, de la manera adequada i al moment adequat. 
5. Disposar d'un panell de control per la teva activitat.
6. Realitzar una gestió proactiva de la teva càrrega de
feina.
7. Dissenyar un fluxe adequat de gestió de tasques.
8.Integrar principis de GTD, Getting Things Done.

Gestió avançada del correu:

1.Filtres
2.Categoritzacions
3.Seguiments
4.Automatizacions: carpetes i arxius
5.Sistemàtica departamental de gestió de correu: focalització,
tags, destinataris en estructura d'arbre.

Gestió avançada de tasques:

1.Backlog i categorització
2.Seguiment i automatització
3.Delegació efectiva
4.Integració amb to do 365

Panell de control:

1.Hàbits
2.Eines de connectivitat outlook vs outlook 365
3.Mobilitat amb owa

El programa és dinàmic i interactiu, integrant avançades
tècniques d'efectivitat i agilitat.
Didàctica imprescindible, ús de l'Outlook professional.

Aquest programa està especialment dissenyat per a
CEO's que desitgin incorporar tècniques de neuro-
productivitat avançant de manera fàcil i senzilla. 

Activistas de lo concretoActivistes d'allò concret



Docent

JoanMa Torres

Impulsa The Focus Lab. 
Phd a l'UDL. 
És professor de l'ESIC Business School,
l'EAE Business School i la UOC.
Ha sigut CEO i HR Director a organitzacions privades

Durada

4 hores

Format

Online
Presencial

Individual 

hola@thefocuslab.es
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