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Microsoft Planner
Günümüz koşullarında, insanlar iş dünyasında verimlilik ve üretkenliği arttırmak adına bireysel
çalışmalardan çok belirli departman ya da iş kolları ile ekipler halinde çalışırlar. Ekip çalışmasının
temelinde iş birimleri ve iş birimlerine atanan görevler vardır. Haliyle bu görevlerin belirli noktalarda
takibi ve koordinasyonu gerekmektedir. Ekip içerisindeki bu senkronizasyon ve görev dağılımları iş
verimliliği ve hızlılığı açısından en önemli unsurdur.
Office 365’in sunmuş olduğu hizmetlere bakıldığın da ise Microsoft’un yaklaşımı doğrultusunda
insanların iş hayatları doğasında yapmış oldukları takım çalışmalarını daha kolay, verimli ve etkin
kullanacakları araçlar sunmaktadır. İşte bu noktada Office 365 Planner, takım içerisindeki ekip
çalışmalarını, görev atamalarını, görevlerin içerisindeki süreçlerin takibi, görevlerin monitörlenmesi gibi
birçok özelliği üzerinde bulunduran basit ve kolay kullanılan bir araçtır.
Günlük iş hayatında ekipler arasında görevlerin ne aşamada
olduğu, hangi görevde kimlerin sorumlu olduğu, görevin ne
zamana kadar tamamlanması gerektiği, görevin tanımı
içerisinde yapılması gereken adımlar gibi birçok detayların
takip edilmesi çoğu zaman profesyonel ve karmaşık
uygulamalar tarafından yapılır. Microsoft Planner bu
noktada kullanıcılara basit, anlaşılması kolay ve kullanımı
rahat bir araç sunarak herkesin temel görev
tanımlamalarını yapabileceği özellikleri sunar. Bunun yanı
sıra ekip yöneticileri tarafından da çalışanların atanan
görevler ile ilgili takibi Microsoft Planner’a özel grafiklerle sağlanır.
Office 365 Grupları ile entegra çalışan Office 365 Planner ile ekiplere ait planların oluşturulması,
görevlerin oluşturulması ve atanmalarının yanı sıra Office 365 Grup özeliklerinden dosya paylaşımı,
konuşma özelliği ile sohbet etmelerini, takvim ve ajanda gibi birçok özelliğe de erişim sağlanır.
Microsoft Planner, profesyonel proje yönetim uygulamalarından çok var olan projeyi iş birimlerine göre
yönetilmesini sağlar. Kullanım kolay olmasının yanı sıra görsel panolar sayesinde kullanıcılar hızlıca
adapte olurlar. Görevler, gruplara ayrılarak düzenlenebilir ve kategorilere ayrılabilir. Varolan bir görev bu
kategorlere sürükle bırak yöntemi ile atanabilir. Microsoft Planner kullanan kullanıcılar, kendi görevleri
dışında ekip içerisindeki ekip çalışanlarınında görevlerdeki durumlarını gözlemleyebilir. Bu da ekip
içerisinde herkesin görevler içerisindeki saydamlığını ve görünürlüğünü sağlar.
Office 365 içerisinde yer alan Planner, görevlere dosya eklenmesi, bu dosyalar üzerinde ortak çalışma
imkanı, uygulamalar aras geçiş yapmadan görevler üzerinde konuşmalar yapabilme yetenekleri ile takım
çalışmasına ve iş birliğine dayalı özelikler barındırır. Tüm cihazlarda çalışabilme yeteneği ile de görevler
ile ilgili tüm süreç ve detaylara anında erişim sağlanır. Aynı zamanda atanan görevler ve yapılan
konuşmalar kullanclara da e-posta olarak iletilir.
Microsoft Planner sahip olduğu bu yetenekler sayesinde kullanıcılara günlük iş hayatlarındaki görev
süreçlerini iyi yönetmelerinin yanı sıra insanlar tarafından yönetilmesi en zor olan zaman yönetimlerini
buradaki görevler çerçevesinde yapmalarına olanak sağlar.

Oturum Açma ve Plan Oluşturma
Microsoft Planner, aşağıdaki Office 365 planları içerisinde yer alır:
•

Office 365 E1

•

Office 365 E3

•

Office 365 E4 (E3 with Skype Plus CAL when renewed or moved to E5)

•

Office 365 E5

•

Office 365 Business Premium

•

Office 365 Business Essentials

•

Office 365 Education subscription

Office 365 kullanıcıları Office 365 portallarındaki AppLauncher içerisinden Microsoft Planner servisine
erişim sağlayabildikleri gibi tasks.office.com sitesinden iş ya da okul hesapları ile Microsoft Planner
servisini kullanabilir.

Oturum açılmasının ardından şekildeki arayüz görüntülenecektir. Kullanıcıların üye oldukları Office 365
Gruplarına dair planlar ve kullanıcıların önceden açmış olduğu planlar “Tüm planlar” başlığının altında
yer alır. “Sk kullanılan planlar” başlığının altında ise kullanıcı tarafndan sık kullanılan planlar yer alır.
Kullanıcılar Office 365 Gruplarını oluşturduklarında ya da üye olarak eklendiklerinde otomatik olarak
planlar oluşabildiği gibi, “Yeni plan” seçeneği ile de yeni planlar oluşturabilirler. Buradan da anlaşılacağı
gibi Microsoft Planner, Office 36 Grupları ile entegre çalışan bir servistir.

“Yeni plan” ile devam edildiğinde plana dair verilerin girildiği arayüz kullanıcıları karşılayacaktır. “Yeni
plan” bölümünde plan adının girildiği ve e-posta adresinin girildiği seçenekler yer almaktadır. Buradaki eposta adresi bölümüne firma alt yapısında olmayan bir adres girilmelidir. “Bu planı genel hale getir”
bölümünde “Evet” ile devam edilmesi durumunda “Genel Plan” adı verilir ve oluşturulan plan firmadaki
herkes tarafından görüntülenir. “Bu planı genel hale getir” bölümü işaretlenmediği durumunda ise “Özel
Plan” adı verilen ve sadece plana eklenen üyeler tarafından görüntülenen plan oluşturulur. Firmadaki
kişiler oluşturulan planlar ile ilgili arama yaptıklarında sadece “Genel Plan” lar görüntülenir. Bilindiği
üzere Genel ve Özel seçimi aynı zamanda Office 365 Gruplarında da seçilir. “Plan açıklaması” bölümünde
ise plan ile ilgili açıklama girilebilir. “Plan Oluştur” ile devam edilir.

Oluşturulan planlar “Tüm planlar” bölümünde yer alır. Kullanıcılar sık kullandıkları planları ilgili plana
gelerek “Sık kullanılan planlar” bölümüne ekleyebilir.

Şekilde de görüldüğü üzere oluşturulan plana dair otomatik Office 365 Grubunda oluştuğu görüntülenir.
Office 365 gruplarının otomatik planları oluştuğu gibi oluşturulan plana dair de Office 365 grup oluşur.
Bu özellik duruma göre BT yöneticileri tarafından konfigüre edilir.

Kişi Ekleme ve Çıkarma
Plan oluşturulduktan sonra görev atamaları yapılacak olan kişiler eklenir. Burada eklenen kişiler otomatik
olarak Office 365 grubuna da eklenecektir. Bu planı kullanacak ekip çalışanlarının eklenmesi için şekildeki
arayüzdeki “Üye ekle” bölümüne gelinir ve “Üye eklemek için bir ad girin” bölümüne planı kullanacak
kişiler eklenir.

Plana kişi eklenebildiği gibi eklenen kişiler de plandan çıkarılabilir. Ekip çalışmasında geçici olarak çalışan
ve görevleri olan kişiler buna örnek gösterilebilir. Kişi çıkarmak için yine “Üye ekle” bölümüne gelinir ve
ilgili kişinin üzerine tıklanır. Şekilde de görüldüğü üzere “…” bölümüne gelinir ve “Plandan kaldır” a
tıklanır. Böylelikle ilgili kişi plandan çıkarılmış olur.

Görev Ekleme ve Görevlerin Ayarları
Planların en temel özelliği görevler ekleme ve görevlere dair ayarlamaların yapılmasıdır. Burada
oluşturulan görevde zaman ayarlaması, detaylarn girilmesi, kişilerin eklenmesi ve atanması gibi birçok
ayar yapılır.
Şekildeki arayüzde de görüldüğü üzere oluşturulan plan ile ilgili arayüz görüntülenir. Bu arayüzde
kullanıcılar görevlere ait ayarları “Pano” başlığ altından yaparlar.

Yeni görev eklemek için “Pano” bölümündeki “+” işaretine tıklanır. Şekilde de görüldüğü gibi ilgili göreve
dair temel bilgilerin girileceği arayüz görüntülenecektir. Burada görevin adı, görevin bitirilmesi gereken
tarih ve bu görevi yapacak kişi seçilir. Burada atanacak kişinin planın üyelerinden seçilmelidir. Gerekli
bilgilerin girilmesinin ardından “Görev ekle” bölümüne tıklanır.

Şekilde de görüldüğü üzere ilgili görev eklenmiştir. Ancak göreve dair daha detaylı ayarlar yapılabilir.
Bunun için oluşturulan görevin üzerinde tıklanmalıdır.

Göreve tıklanmasının ardından göreve dair birçok ayar yapılabilir. “1” numaralı bölümden göreve atanan
kişinin değiştirilebilir. Farklı bir kişinin eklenmesi sağlanır. “2” numaralı bölümde birçok başlık yer
almaktadır. “Kutu” temelde görevlerin kategorilendirilmesi için kullanılar. İlgili planın panosunda kutular
oluşturulur ve ilgili görev o kutunun başlığı altında listener. Böylelikle görevleri kendi içerisinde
gruplandırılır. Örneğin “Rapor” adındaki kutunun altında raporlar ile ilgili görevler listelenebilir. Buradaki
“Kutu” bölümünde ise ilgili görevin bulunacağı kutu adı belirlenir. Bu işlem buradan seçilmeden ilgili
kutunun altında sürükle bırak yöntemi ile de yapılır. “İlerleme” bölümünde görevin durumu seçilir.
Burada “Başlatılmadı”, “Sürüyor” ve “Tamamlandı” seçenekleri yer almaktadır. Böylelikle görevin
durumuna dair bilgiye “İlerleme” başlığından erişilir. Görevin ne zaman başlatıldığı ya da bitiş tarihi de

yine “2” numaralı bölümden belirlenir. “Denetim Listesi” bölümünden yapılacak göreve dair checklist’ler
tanımlanabilir. Böylelikle atanan kişiler ilgili göreve dair checklist’te yer alan maddeleri yaparlar. Görevi
tamamlamamış olsalarda buradaki checklist’leri işaretliyerek görevin hangi alt başlıklarını
tamamladıklarını belirleyebilir. “Açıklama” bölümünde göreve dair detaylar girilir. “Ekler” bölümünde
göreve ait bir dosya ya da bağlantı eklenebilir. “Yorumlar” bölümünde ise atanan kişi ya da görevi
oluşturan kişi ilgili göreve dair yorumları girerek “Gönder” seçeneğine tıklar. “7” numaralı bölüm
görevlere etiketler belirlenir. Her etikete özel renkler atanır. Örneğin onay alınması gereken görevlere
“Onaylanması Gereken Görevler” etiketi eklenebilir. Böylelikle görevlere özel etiketler atanmış olur.
Etikelenen görevlerde plan panosunun görev kartında gözlemlenir. “…” nokta kısmına tıklandığında ilgili
görev silinir.

“İlerleme” bölümündeki seçenekler aşağıda yer almaktadır:

Şekildeki arayüzde “Denetim listesi” nin kullanımına dair örnek yer almaktadır. İlgili göreve dair alt
başlıkların tanımlanması ve tamamlanması durumunda işaretlenmesi bu arayüzde yapılmalıdır. İstenirse
buradaki liste “kartta göster” işaretlenerek görev kartında gösterilmesi sağlanır. Böylelikle plandaki
panoda görev kartlarının olduğu bölümde denetim listesindeki başlıklarda görüntülenecektir.

“Ekler” bölümünde “Sharepoint’e gözat” ve “Karşıya dosya yükle” seçenekleri görüntülenecektir.
Bağlan” ile devam edildiğinde ilgili bağlantı seçilir, aynı zamanda bağlantıya dair eklenen bağlantıya dair
metin yazısı da girilebilir. Bağlantılar ile resim pdf dosyaları gibi bağlantılar eklenebilir. Eklenen dosya,
resim ya da bağlantı plannın panosundaki görevin kartında görünülenebilir. Böylelikle görev ile ilgili
bağlantıya tıklanarak detaylara erişim sağlanır.

Şekilde de görüldüğü üzere görevlere etiketler tanımlanabilir. Her etiketin bir rengi olur ve etiketlenen
görevlerin renkleri planların panosunun kartlarında görüntülenir.

Görevlerin Tamamlanması
Görev atanan kişi tarafından tamamlanması durumunda gerekli yorumlar detaylarında girilmesi ile
kullanıcılar tarafından tamamlandı olarak işaretlenmelidir. Bunun için iki farklı yöntem kullanılabilir:

•

İlgili göreve tıklanır ve “İlerleme” başlığı altından “Tamamlandı” seçilir.

•

İlgili görevin üzerine gelinir ve

işaretlenir.

İlgili görevlerin tamamlan olarak işaretlenmesinin ardından ilgili görev planın panosunda şekildeki gibi
gözlemlenir.

Görevlerin Kutularla Kategorilere Ayrılması
Microsoft Planner, ekip çalışmasındaki görevlerin tanımlanması ve yönetilmesi için tasarlanmış olup, ekip
içerisindeki bu görevlerdeki durumları takip ederek senkron olmalarını da sağlamaktadır. Böylelile
görevlerin durumlarının son durumlarını da takip edilmektedir. Ancak zaman içerisinde görev atamaları
arttıkça taip etmek zorlaşacaktır. Bunun için görevler iş süreçlerine göre kategorilendirilerek
gruplandırılrlar. Bu noktada planlardaki “Kutu” lar kullanılır. Bu kategoriler kutular yardımı ile işlerin
aşamalarına, işlerin türüne, bölümlerine göre mantıksal olarak belirlenir.
Varsayılanda “Yapılacaklar” adlı kutu plan panosunda bulunur. Bu kutunun adı değiştirilebilir.
“Yapılacaklar” adının üzerine gelinerek ilgili isim değişikliği yapılabilir. Aynı zamanda yeni kategoriler için
kutular eklenebilir. Bunun için “Yeni kutu ekle” ye tıklanır.

Şekilde de görüldüğü üzere “Yeni kutu ekle” seçeneğine tıklandığında kutunun adının yazılacağı bir
arayüz görüntülenecektir. İlgili bölüme görevleri kategorilendirilecek isim girilir. “Raporlar” isimli
kutunun ismi değiştirilmek istenildiğinde ya da silinmek istenildiğinde ise “Raporlar” bölümündeki “…”
noktaya tıklanmalıdır. “…” tıklanması ile “Yeniden Adlandır” ve “Sil” seçenekleri yer alır.

Plan panosunda birçok kutu eklenerek görevlerin kategorilere ayrılması sağlanır.

Kutular ile kategorilerin belirlenmesinin ardından ilgili görevler ilgili başlıkların altına taşınmalı ya da yeni
oluşturulacak görevler ilgili başlıklar altında oluşturulmalıdır. Varolan görevlerin ilgili başlık altına
listelenmesi için iki farklı yöntem uygulanabilir:
•
•

Görevin üzerine gelinir ve sürükle bırak yöntemi ile ilgili başlığın altına yerleştirilir.
Görevin içerisine girilerek “Kutu” başlığından ilgili kutunun adı seçilir.

Şekilde de görüldüğü üzere iki farklı yöntemden herhangi biri uygulanarak ilgili kutu başlıklarına ilgili
görevlerin listelenmesi sağlanır.

Görevlerin plan panosunda nasıl gruplandırılacağına dair ayarlar sağ bölümdeki “Gruplandırma ölçütü”
bölümünde yer alır. Plan panosunda görevler “Kutular”, “Atanan” ve “İlerleme” durumlarına göre
görüntülenebilir.

Görevlerin Raporlanması
Microsoft Planner ile görevlerin tanımlanmasının yanı sıra bu görevlerin ekip çalışanları ya da yöneticileri
tarafından durumların analiz edilmelidir. Görevlerin durumları, plandaki atanan üyelerin görevleri
üzerindeki durumları ve görevlerin grup ölçütlerine göre sıralanması “Grafikler” başlığı altında gözlenir.
“Durum” bölümünde “Başlatılmayan”, “Geciken”, “Sürüyor” ve “Tamamlanan” görevler renkler ile
grafiklerde analizleri görüntülenir. “Üyeler” bölümünde plandaki üyelere atanan ve üyelerin görevlerinin
ne kadarını tamamlandığı, sürdürdüğünü, geciktirdiğini ya da başlatılmadığı analiz edilir. “4” numaralı
bölümde ise görevlerin gruplandırılarak görev durumları gözlemlenir.

Bu analizler sayesinde görevlerin durumları ve üyelere göre durumları gözlemlenir. Böylelikle hem
üyelerin performansları, hem de görev durumlarını analiz ederek iş durumları ile süreçler de takip edilir.

Plan ile İlgili Genel Ayarlar

Planlara dair bazı ayarlar yapmak için “…” tıklanır ve bu bölümünde planla ilgili düzenlemeler yapılır,
plandan ayrılabilir, ilgili plan sık kullanılan planlar bölümüne eklenebilir ve “E-posta güncelleştir abone
ol” ayarları yapılır.

“Planı düzenle” tıklanıldığında planın adı, açıklaması, genel mi özel mi olacağı ve bildirim ile ilgili ayarlar
yapılır.

İlgili planda “…” bölümünde “Sık kullanılanlara ekle” ye tıklanıldığında “Sık kullanılan planlar” bölümünde
ilgili planlar yer alır.

Microsoft Planner ile İşbirliğini Arttırın
Microsoft Planner, temelde ekip çalışması için tasarlanmış olan, iş hayatlarındaki iş bölümleri yapıp görev
atamaları yapmalarını ve atanan görevleri yönetmeye ve raporlamaya yarayan bir platformdur. Office
365 grup ile entegre çalışan Microsoft Planner arayüzünde Office 365 grubunun özellikleri de yer
almaktadır. “Konuşmalar”, “Takvim”, “Üyeler”, “Dosyalar”, “Not Defteri” seçenekleri ekip çalışması için
sunulmuş olan araçlardır. Buradaki başlıklara tıklandığında aslında Office 365 grup özelliklerine erişim
sağlanır.

“Konuşmalar” bölümüne tıklandığında Office 365 grup özelliklerinden “Konuşmalar” bölümü
görüntülenir. Böylelikle kullanıclar Planner’dan ilgili grubun yazışabildiği ve iletişim kurabildiği arayüze
erişim sağlar.

Microsoft Planner bölümünde “Takvim” bölümüne tıklandığında ise Office 365 grubun takvim bölümüne
erişim sağlanır. Office 365 grubun takvim özelliği sayesinde ekip üyeleri ortak kullanabildiği merkezi
takvime sahiptir.

Microsoft Planner arayüzündeki “Üyeler” bölümüne tıklandığında Office 365 gurubunun üyeler
bölümüne gelinir. Bu arayüzden üye eklenebilir. Üyeler “Sahipler” ve “Konular” olarak iki başlık altında
da yer alır. Office 365 grubun sahipleri ya da firma dışından konuk üyeler gruba davet edilebilir.

Microsoft Planner’daki ilgili plandan “Dosyalar” bölümüne tıklandığında Office 365 grup “Dosyalar”
bölümüne erişim sağlanır. Böylelikle plandaki yani gruptaki üyelerin dosyalarını saklayabileceği ve erişim
sağlayacağı ortak alanı söz konusudur.

Microsoft Planner arayüzünden “Not Defteri” bölümüne gelindiğinde üyelerin ortak ajandaları olduğu ve
bu ortak alanda not alabilecekleri bölüm yer almaktadır.

Görüldüğü üzere Microsoft Planner, Office 365 Grup ile entegre çalışan ekip çalışmasına yönelik araçlar
almaktadır. Aynı zamanda görevleri yönetebildikleri merkezi platform sağlamaktadır.

