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1. Úvod 
 

Táto semestrálna práca sa zaoberá online nástrojom Podio. Na začiatku je predstavená charakteristika 

daného nástroja, je prezentovaná história, dostupnosť, štruktúra, obľúbenosť u firiem a základné dáta 

o tomto nástroji. V nasledujúcej časti sa zameriam na prehľad jednotlivých funkcií, na bezpečnosť, 

dostupné ceny, rozdiely v dostupných verziách nástroja, užívateľské práva a prívetivosť nástroja pre 

začiatočníkov. V tretej časti sa pozrieme už na samotnú aplikáciu a predstavíme si základnú 

využiteľnosť pri praxi a taktiež návody pripnutie aplikácie z podio app marketu. Na konci si ukážeme 

porovnanie s inými online nástrojmi a porovnáme ako dokáže Podio obstáť s konkurenciou. V závere  

zhodnotíme výsledok ukážky, z čoho usúdime či môžeme tento nástroj považovať za prínosnú časť 

v prípade jeho použitia a implementácii do podniku.   

2. Charakteristika 
 

Podio je online platforma s novým prístupom, ktorý dovoľuje ľuďom uľahčiť si každodennú prácu. Podio 

je software as a service, ktorý dovoľuje ľudom efektívnejšie spravovať a konštantne riadiť svoju prácu 

vlastným spôsobom. Tento produkt využíva niekoľko tisíc tímov, firiem a organizácii. Podio vytvára 

užívateľom priestor pracovať na jednotlivých úlohách veľmi oddelene a zároveň spolu. Je to sociálny 

kolaboratívny nástroj, ktorý pomáha vytvárať ďalšiu pridanú hodnotu pre firmy a zrýchliť komunikáciu  

v podniku. Do tohto nástroja sa pristupuje z webového prehliadača, alebo aj z android a IOS zariadení. 

Táto aplikácia sa snaží nahradiť zdĺhavé posielanie e-mailov, rýchlym a intuitívnym ovládaním, ktoré 

prebieha v reálnom čase. V čase písania tejto práce je Podio dostupné v 11 jazykoch: Angličtina 

(Britská), Nemčina, španielčina, Ruština, Portugalčina, Francúzština, Holandština, Čínština a Japončina. 

2.1 História 

Podio založil Jon Froda a Anders Pollas s vývojárom Andreas Haugstrup Pedersenom v roku 2009. Tento 

projekt bol v začiatkoch pomenovaný Hoist. Neskoršie v roku 2009 sa pridal k tímu Kasper Hulthin. 

Začiatočné podporu vo forme investícií dodali Thomas Madsen-Mygdal a Ulrik Jensen. Až v auguste 

2009 začalo Podio prijímať prvých zákazníkov, ktorý fungovali ako beta-testeri. Odvtedy sa Podio vo 

veľkej miere rozrástlo. Začalo sa zväčšovať, až nakoniec získalo strategické investície od Dána 

Tommyho Ahlersa, ktorý sa stal aj generálnym riaditeľom Podia. V roku 2011 sa táto platforma začala 

rozširovať a momentálne plne podporuje pripojenie z android a IOS zariadení. Nakoniec v apríli 2012 

odkúpila Podio spoločnosť Citrix Systems. 
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2.2 Štruktúra  

 

Obrázok 1: Štruktúra Podia 

Podio je štruktúrované na Položky (Item), podio aplikácie (apps), pracovné priestory (workspace) 

a organizácie (organization). V nasledujúcich podkapitolách uvádzam aj klasické anglické názvy pre 

väčšiu prehľadnosť, keďže momentálne nie je Podio dostupné v českom ani v slovenskom jazyku. 

2.2.1 Položka (item) 

Položky, sú najnižšie časti v štruktúre Podia. Sú súčasťou podio aplikácie a mali by sme o nich rozmýšľať 

ako o živých sociálnych dokumentoch, ktoré sú prepojené a dovoľujú nám informovať a ponúkať nové 

informácie ostatným. Položky sú vlastne záznamy v Podio aplikáciách. Ak si predstavíme že Podio 

aplikácie sú tabuľky, tak jednotlivé položky by predstavovali riadky v tabuľke. Položky sa skladajú 

z niekoľkých základných informácii a taktiež z hodnôt pre každé pole v Podio aplikácii.  

2.2.2 Podio aplikácie (apps) 
Aplikácie vytvárajú položky a organizujú ich aby práca s nimi bola čo najprehľadnejšia. Štruktúra 

jednotlivej aplikácie určuje položky, ktoré sú v nej vytvorené alebo ktoré vytvoríte. Napríklad 

v projektovej podio aplikácii môžete vytvárať položky projektu. V Podio sú predpripravené podio 

aplikácie, ktoré veľmi uľahčia život. Dajú sa vytvárať vlastné podio aplikácie, ale užívateľ by si mal najprv 

skúsiť vyskúšať prednastavené alebo zavítať do podio app marketu. O podio aplikáciach bude viac 

informácii v kapitole 2.6, ktorá sa zaoberá trhom podio aplikácií (app market) 
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 2.2.3 Pracovný priestor (workspace) 
Pracovný priestor obsahujú aplikácie a spájajú určitú skupinu ľudí, ktorí s danými aplikáciami chcú 

a potrebujú spolupracovať. V každej pracovnej ploche nájdeme prúd aktivít (activity stream), je to 

niečo veľmi podobné ako používa Facebook s novinkami, ktoré sú na hlavnej stránke. Prúd aktivít 

zobrazuje priebeh práce, ktorá bola vykonaná v jednotlivých aplikáciách a umožňuje tímom 

transparentne komunikovať. Členovia jedného pracovného priestoru majú spoločný prístup ku 

všetkým aplikáciám a app položkám, ktoré sa tu nachádzajú. V platenej verzii Podia, sa dajú nastaviť 

jednotlivé práva, ktoré sú priradené zodpovedným osobám, aby nemohol každí meniť svojvoľne 

jednotlivé časti. Jednotlivé app položky sa dajú zdieľať s ľuďmi mimo pracovný priestor. To vám umožní 

zdieľať konkrétne položky, bez toho, aby ste museli dať niekomu prístup do celého priestoru. Jeden 

človek môže byť súčasťou viacerých pracovných priestorov a tým zefektívniť svoju prácu. Taktiež sa dá 

obmedziť aké správy môže jednotlivec dostávať z jednotlivých pracovných priestorov, aby nebol 

zahltený nadmerným počtom správ. 

2.2.4 Organizácie (organization) 
Organizácia obsahuje pracovné priestory vašej spoločnosti a spája všetkých zamestnancov do jednej 

spoločnej zamestnaneckej siete. Môžete byť kľudne členom pracovného priestoru, ktorý patrí do inej 

organizácie. Napríklad, ak ste pozvaný na prácu na projekte s klientom a ten má svoj projekt na jednom 

zo svojich pracovných priestorov.  Tak isto môžete byť členom viacerých organizácii a pracovať na 

viacerých pracovných priestoroch týchto organizácii. V rámci organizácie môžete pohodlne 

komunikovať v reálnom čase. V ponuke sú instantné správy a taktiež video volania pre dôležitejšie 

rozhovory. 

2.2.5 Ďalšie  
Používateľ sa prihlasuje pomocou e-mailovej adresy a má jeden účet cez ktorý sa prihlasuje k všetkým 

pracovným priestorom, v ktorých je členom. Užívateľ má profil, ktorý je viditeľný pre ľudí s ktorými 

zdieľa pracovné priestory. 

Kontakty sú vo forme vizitiek alebo Vcards. Tie sú vytvorené v Podiu a sú jeho súčasťou,  alebo sú 

importované z google kontaktov, outlooku alebo z inej kompatibilnej aplikácie. 

Súčasťou Podia je aj systém pre zasielanie správ, ktorý umožňuje užívateľom medzi sebou posielať 

súkromné správy. 

Úlohy môžu byť pridané skoro k čomukoľvek. Objavia sa vo vzťahu k položke, ale tiež sú agregované k 

jednotlivému užívateľovi ak je úloha priradená k danému užívateľovi. 

Kalendár, ktorý predstavuje časový prehľad akejkoľvek položky podio aplikácie zo všetkých pracovných 

priestorov, ktoré obsahujú čas v sebe. Taktiež sú úlohy zoradené podľa toho kedy majú byť hotové. 



6 
 

2.3 Bezpečnosť 

Podio bolo ocenené certifikátom TRUSTe´s Privacy seal, čo znamená, že jeho zásady ochrany osobných 

údajov bolo preskúmané TRUSTe, ktorý má pevne dané pravidlá ako má vyzerať ochrana a webu 

a cloudu. Dostupné z: http://www.truste.com/privacy-program-requirements/program-requirements 

a http://www.truste.com/privacy-program-requirements/TRUSTed-cloud/. Tieto podmienky zahrňujú 

transparentnosť, zodpovednosť a výber informácii pri spracovaní súkromných údajov. TRUST je 

nezávislá tretia strana, ktorá sa snaží zlepšiť globálnu dôveru medzi spotrebiteľmi a organizáciami, 

pomocou svojho vedúceho postavenia. Predstavuje overenú značku dôvery medzi používateľom 

a organizáciou.  

2.4 Cena 

Pri Podiu si užívateľ môže vybrať z troch foriem, v ktorom ho bude používať. Na výber je Podio lite, 

Podio teams a Podio business. Pre všetky je ponúkaná bezpečná platba pomocou kreditnej karty od 

všetkých hlavných poskytovateľov kreditných kariet. Pri Podio business je možná dohoda o forme 

platenia. 

 Podio Lite Podio Teams Podio business 

Cena zadarmo 9 dolárov / mesiac Špeciálne zľavy 

Interný užívatelia Do 5 9$/ užívatel/ mesiac Cena po dohode 

Externý užívatelia Do 5 zadarmo zadarmo 

Základné funkcie Áno Áno Áno 

Prístupové práva Nie Áno Áno 

Individuálne školenie Nie Nie Áno  

Tabuľka 1: Ceny a funkcie rôznych verzií Podia 

2.4.1 Podio lite 
Táto verzia je zadarmo. V Podiu môže mať organizácia až 5 interných užívateľov a 5 externých 

pozvaných užívateľov. Interný užívatelia môžu používať vytvorené pracovné priestory a podio aplikácie. 

Väčšinou takýto užívatelia majú spoločnú doménu pre mailové adresy. Externý užívatelia nemôžu 

priamo zasahovať do práce, ale môžu si prezerať danú prácu a komunikovať s ostatnými užívateľmi. 

Táto forma je myslená pre zákazníkov, ktorí si chcú pozrieť ako projekt nasleduje. Čo sa týka 

funkcionality Podia, je mierne obmedzená. Nie je možné nastaviť prístupové práve k jednotlivým 

pracovným priestorom a podio aplikáciám. Taktiež je obmedzená kontrola. Kontrola a reporting Je dosť 

dôležitá časť Podia, ktorá napomáha stabilite a pracovnej morálke a jeden z hlavných dôvodov prečo 

sa oplatí kúpiť Podio licencie. 

http://www.truste.com/privacy-program-requirements/program-requirements
http://www.truste.com/privacy-program-requirements/TRUSTed-cloud/
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2.4.2 Podio teams 
Ak máte viac ako 5 ľudí v tíme, alebo chcete môcť riadiť prístupové práva a mať väčšiu kontrolu nad 

svojou organizáciou tak potom je tu Poido teams, ktoré je určené pre malé a stredne veľké podniky. 

Táto varianta stojí na jedného užívateľa 9 dolárov za mesiac. To je celkom prijateľná cena pre menšie 

až stredné organizácie a  tímy. Dajú sa tu nastaviť dve varianty platenia buď tzv. Pay as you go, čo 

znamená že platíte pravidelne za mesiac za počet užívateľov, ktorých máte. Alebo druhá varianta je 

ročný plán vďaka, ktorému sa dá ušetriť 20 percent z celkovej ročnej ceny. 

2.4.3 Podio business 
O tomto predplatnom nie je veľa známe, keďže sa jedná o individuálny platobný plán pre väčšie 

organizácie, ktorý sa priamo dohaduje už s Podiom. Cena je neverejná a súčasťou plánu je individuálna 

podpora a školenie. Pre firmy s viac ako 100 užívateľmi, ktoré majú záujem o ročnú zmluvu, je možnosť 

špeciálnej fakturácie, ktorá je určená po predchádzajúcej dohode. Tak isto sú výhody pri individuálnom 

školení. 

2.5 Kontakt a podpora 

Podio je veľmi rozšírená a obľúbená aplikácia, ktorá má podporu ako aj v konzultačných firmách, tak je 

aj previazaná z inými službami. Podio podporuje tieto služby: Google drive, google calendar, google 

docs, GotoMeeting, ShareFile, Box, Dropbox, facebook, LinkedIn, Evernote, Windows live account, 

skydrive, Sugarsyncm Hightail, Microsoft exchange, Ubuntu one. 

 Niektoré z týchto služieb sú známejšie, niektoré menej. Z každou z tých služieb sa da Podio 

prepojiť. Či je to kalendár, kontakty alebo úložisko dát. Taktiež sa dá do Podia pristupovať cez akékoľvek 

zariadenie, ktoré funguje na androide alebo na IOS. Čo zahrňuje väčšinu smartfónov a tabletov.  

 Dokumentácia je veľmi prehľadná a dá sa tam nájsť skoro všetko. Taktiež pre otázky a problémy 

je tu Podio fórum, na ktorom sa dá nájsť odpoveď na väčšinu problémových situácii. Pre dohadovanie, 

alebo zložitejšie problémy je tu taktiež telefónny kontakt na Podio helpdesk. Pobočky tejto organizácie 

sa nachádzajú v San Franciscu a Kodani. 

Pre viac všeobecné problémy je tu: support@podio.com.  

Adresy pobočiek organizácie: 

Podio, US office 

650 Townsend St, Ste 325, San Francisco, CA 94103 

Podio, Europe office 

Vesterbrogade 34, Copenhagen, DK-1620 

Telefón: +45 31 26 40 82 

mailto:support@podio.com
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Sídlo spoločnosti 

Citrix Systems Fort Lauderdale 

851 West Cypress Creek Road 

Fort Lauderdale, FL 33309 

United States 

 

Toll Free: +1 800-424-8749 

Telefón: +1 954-267-3000 

Fax: +1 954-267-9319 

 2.6 Implementácia 

Podniky, ktoré prejdú na Podio, potrebujú pri prechádzaní naň  nastaviť štruktúru služby tak, aby čo 

najviac pomáhala danému podniku. Úspech pri implementácii Podia nastáva až keď začne štruktúru 

podniku implementovať do Podia človek alebo skupina, ktorá najviac rozumie postupom a procesom, 

ktoré v podniku prebiehajú. Podio je relatívne veľmi jednoduché na používanie, ale je to taktiež  

nástroj, ktorý má veľký počet moźností. Najväčší problémom pri správnej implementácii Podia je vedieť 

čo s ním chcete robiť. 

 Miestami je celkom komplikované implementovať túto službu do podniku. Veľakrát majú ľudia 

pocit, že implementovanie danej služby je len ďalšia práca naviac a ďalší komunikačný kanál, s ktorým 

sa musia naučiť pracovať. Ale po niekoľkých dňoch až týždňoch, keď si na danú službu zvyknete, je 

zvýšenie pracovnej výkonnosti evidentný. Zopár rád z Blogu Jana Rezaba, ktoré sa hodia pri 

implementácia Podia: 

 Všetci v podniku by mali mať Podio 

 Mali by v ňom mať minimálne Meno, obrázok, oddelenie, telefónne číslo, e-mail a pár 

iných kontaktných údajov 

 Vysvetliť zamestnancov do detailu prečo chcete zaviesť Podio a čo to bude znamenať 

 Používajte ho a buďte príkladom pre ostatných 

 Vytvorte pracovný priestor pre každé oddelenie 

 Vytvorte privátny pracovný priestor pre vás a najbližších pracovníkov 

 Vytvorte jeden veľký projekt aby si odskúšalo Podio čo najviac zamestnancov spolu 

 Vytvorte verejný pracovný priestor pre vaše oddelenie , pre všetkých aby videli dôležité 

informácie 

 Vytvorte hierarchiu v pracovný priestoroch, najlepšie jeden hlavný admin, ktorý bude 

zodpovedný za daný pracovný priestor  
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3. Ukážka aplikácie a užívateľského rozhrania 
 

Do Podia sa prihlasuje cez https://podio.com/login, buď registrovaním na stránkach Podia, alebo sa dá 

registrovať aj cez google, facebook, windows live alebo GoToMeeting účet. Po prejdení do účtu sa nám 

ukáže úvodná obrazovka. 

3.1 Úvodná obrazovka 

 

Obrázok 2: Úvodná obrazovka Podia 

Na úvodnej obrazovke si môžeme všimnúť, že sa nachádzame v našom užívateľskom účte. 

1. V ľavom hornom rohu môžeme vidieť, že nám ukazuje ako môžeme prejsť do rôznych 

pracovných priestorov (go to workspace). Táto časť slúži na prechádzanie cez jednotlivé 

pracovné priestory a organizácie ktorých sme súčasťou, taktiež tam nájdeme zamestnaneckú 

sieť (employee network), v ktorej máme pridaných používateľov z našej organizacie podľa 

našich preferencií. 

2. Pod týmto môžeme vidieť prúd aktivít (activity stream), v ktorom vidieť, ktoré jednotlivé veci 

treba splniť, čo sme robili a mnoho ďalších užitočných informácií, ktoré pomôžu pri 

zorientovaní sa. 

3. Pod týmto číslom si môžeme rozkliknúť kontakty. 

4. Tu máme kalendár, buď Podio kalendár alebo importovaný z niektorých iných aplikácií 

spomenutých vyššie. 

5. V tejto časti máme úlohy. Môžeme zadávať úlohy, pozrieť si úlohy, ktoré máme spraviť a všetky 

základné funkcionality, ktoré by ste očakávali od úloh. 

6. Veľké zelené tlačidlo je určené pre upgrade z Podia lite na Podio team alebo Podio business 

https://podio.com/login
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7. Tlačítko help and support, ktoré nás odkáže na help centrum a fóra alebo na základné tutoriály 

k Podiu.  

8. Vyhľadávanie v jednotlivých pracovných priestoroch a podio aplikáciach. 

9. Užívatelské nastavenia, správa platieb a možnosť vytvoriť ďaľšiu organizáciu alebo sa odhlásiť 

z aplikácie 

10. Správa oznámení, možnosti nastavenia obmedzenia notifikácia a ďalšie nastavenie, ktoré sa 

ich týkajú. 

11. Časť na užívateľskom prostredí, kde sa dajú pridať reporty a jednotlivé využívane podio 

aplikácie z pracovných priestorov.  

 

3.2 Pracovný Priestor 
 

 

Obrázok 3: Organizácia 

1. Rozkliknem túto položku, v ktorej sa dájé taktiež vyhľadávať jednotlivé pracovné priestory. 

2. Klikneme na Demo workspace, ktorý je tam defaultne vytvorený, aby si človek mohol vyskúšať 

Podio a niektoré jeho prínosy. 
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Obrázok 4: Pracovný Priestor 

1. V ľavom hornom rohu môžeme vidieť jednotlivé Podio aplikácie, ktoré sú súčasťou tohto demo 

pracovného priestoru. Vľavo je tu prúd aktivít tohto pracovného priestoru, potom aplikácia 

klienti, projekty, inšpirácia, stretnutia a výdavky. 

2. Tu môžeme pridať podio aplikácie z App marketu alebo vytvoriť si vlastnú. Táto časť bude 

prezentovaná v kapitolách 3.3 a 3.4. 

3. V tomto rámčeku si môžeme pozrieť, ktorí užívatelia sú súčasťou pracovného priestoru. 

V pravej časti oválu môžeme vidieť, že sa dajú pridať ďalší užívatelia. 

4. Tu je už jednotlivý prúd aktivít v ktorom môžeme zdieľať súbory, odkazy alebo sa opýtať 

poprípade oznámiť niečo. 

 

3.3 Podio app market 

Pri rozkliknutí +add app z predchádzajúeho obrázku sa nám zvolia možnosti: Go to app market a go to 

app builder. Tentokrát vybereme go to app market. Zobrazí sa nám: 
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Obrázok 5: Podio app market 

Zobrazí sa nám Podio app market, ktorý je považovaný za jednu z najdôležitejších a najlepších aspektov 

Podia. Je to  trh kde si môžete stiahnuť predpripravené podio aplikácie podľa vašich potrieb. 

1. Tu sú aplikácie rozdelené do typov podľa funkcií, ktoré zaručujú napríklad: Financie, IT 

manažment, marketing, softwarový vývoj a mnoho iných. 

2. V tejto sekcii sú najpopulárnejší predpripravené balíky s mnoho previazanými podio 

aplikáciami, ktoré sú určené pre organizácie, ktoré i nechcú vytvárať vlastné aplikácie. 

Nájdeme tu: Projektový manažment, vývoj webových aplikácii alebo aj spolupráca s klientmi. 

3. Tu môžeme vidieť jednotlivé podio aplikácie, ktoré sú zoradené od najobľúbenejších po tie 

menej obľúbené 

Momentálne je približne 74 rôznych predpripravených balíkov a až skoro 600 rôznych podio aplikácii. 

Takže nie je potreba vytvárať si vlastné, ale stačí pohľadať a vybrať si už z hotových. Pravdaže, ak človek 

chce prispôsobiť svoj podnik čo najlepšie tak si vytvorí svoje aplikácie sám. Poprípade ak chce mať 

riešenie čím skorej tak môže kombinovať aplikácie, ktoré si sám vytvorí s prebratými aplikáciami 

z Podio app marketu, 

3.4 Vytváranie vlastných podio aplikácii (apps)   

Tentokrát pri pridávaní podio aplikácie k pracovnému priestoru zvolíme go to app builder a vtedy sa 

dostaneme do nástroja v ktorom sa dajú vytvárať jednoduché podio aplikácie: 



13 
 

 

Obrázok 6: Podio app builder prvá časť 

Takto vyzerá jednoduchý podio app builder, ktorý nám môže pomôcť vytvárať podio aplikácie. V hornej 

časti môžeme dať názov danej aplikácie a meno položke ktorá bude základná časť danej aplikácie. Pod 

tým si môžeme všimnúť, že máme rôzne časti, ktoré sa volajú bloky, ktoré môžeme použiť 

k prispôsobeniu jednotlivej položky v podio aplikácii. Bloky pridávame presúvaním z ľavej strany na 

pravú kde vypĺňame miesto a tým meníme formu danej podio aplikácie. Variácií je nespočetne a treba 

si chvíľu zvykať a pozrieť, ako môžu navzájom reagovať jednotlivé bloky a čo všetko ponúkajú. 

Odporúča sa, si predtým než sa pustíte do vytvárania vlastných podio aplikácii, skúsiť prednastavené 

podio aplikácie a aplikácie z podio app marketu,. 

 

Obrázok 7: Podio app builder druhá časť  
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Tento obrázok predstavuje druhú časť app builderu, ktorá sa vám objaví keď sa posuniete v danom 

okne trochu nižšie. V týchto nastaveniach si môžete vybrať ďalšie nastavenia pre aplikáciu. Navrchu je 

typ, kde si môžete vybrať štandardnú podio aplikáciu alebo aplikáciu založenú na udalostiach a na 

online stretnutiach. Ďalej sú nastavenia pre interakciu, kde sa dá nastaviť napríklad či sú dovolené 

komentáre, alebo rôzne nastavenia zahŕňajúce užívateľov. V ďalšom sa dajú nastaviť úlohy, ktoré sa 

vytvoria pri použití danej aplikácie. Ďalej sú rozšírené nastavenia, ktoré sa zaoberajú ako bude aplikácia 

viditeľná, kto bude dostávať upozornenia a ktoré položky budú viditeľné v prúde aktivít. Posledná voľba 

môžete napísať inštrukcie, kde sa dá popísať ako používať aplikáciu, na čo slúži a prípadné komentáre. 

 

Obrázok 8: Výdaje 

Tu máme napríklad predpripravenú aplikáciu výdaje. Môžeme si všimnúť, že je rozdelená veľmi 

jednoducho a prehľadne. Dá sa obmedzovať čas, v ktorom výdaje chceme vidieť takže môžeme 

považovať túto aplikáciu prepojenú s ostatnými s ktorými potrebuje, keďže je to predpripravený demo 

pracovný priestor. 
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4.Porovnanie 
Stručné porovnanie Podia, Trella a Basecampu. 

    Podio BaseCamp Trello 

Ceny 

Free 
FREE do 5 uživateľov (1GB 
celkoveho miesta) Není FREE 

Základné 

9$/mesiac za užívateľa (6 a 
viac) + možnosť prístupových 
práv + neobmedzene celkove 
miesto $20 - 10 projekt - 3 GB   

Stredné 20% zľava pri ročnom pláne 
$50 - 40 projektov - 15 
GB 

GOLD - $5 za 
uživateľa/mesiac 
(Pozadie, stickers, 250 
MB) 

Vyšší 
pre väčšie tímy možnosť 
dohody 

$100 - 100 projektov - 40 
GB 

Business Class - $25 / 
mesiac ($200/rok) (Lepší 
správa boardů a členů, 
export dat, integrace s 
Google Apps) 

Funkce 

  

workflow, projektový 
manažment, podnikovy 
intranet, vyvoj produktov, 
CRM atď 

Jeden z najstarších, ale 
příliš sa nevyvíja 

Konbinuje to co ostaní + 
přidává vlatní - Kanban 

  

kalendar, notifikacie, 
priradovanie uloh, správa 
kontaktov atď. 

základní možnosti ako 
ostatný Board - List - Card 

  prilohy (až 100 MB) 
Project - Discussion, To-
do, date 

Málo miesta na soubory 
(10 MB) 

  Podio app market Dostatek místa (15 GB) Kalendár, notifikácie 

  online podpora Kalendár Real time zmeny 

  IOS a Android pouze iOS aplikace  iOS, Android aplikace 

  API API SSL/HTTPS, API 

Uživatelská 
přívětivost 

  vysoko prisposobiteľné 
Není příliš dobře 
uživatelsky 

Speciální - kanban 
kartičky 

  jednoduche tutorialy ovladatelné 
Uživatel si musí zvykať 
na nové prostredie 

  široká podpora Templates Jednoduché, účinné 

  jednoduchý dizajn Progress 
aplikace, responzivní 
design 

SLA 

Dostupnost 
99.99%(ziadne sankcie za 
vypad) 99.99 % ? 

Servis( 
mail, tel.) support@podio.com. support@37signals.com 

customer-
service@fogcreek.com 

telefon 45 31 26 40 82  (pre europu) Nie 
1-866-FOG-CREEK,  +1 
(212) 279-2335 

online ano ano ? 

Tabuľka 2: Porovnanie online nástrojov 
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5.Záver 

Podio je online nástroj, ktorý ma veľký počet možností, funkcií a variácií. Čo sa môže považovať 

z jedného uhla za dobré, keďže to ponúka veľkú možnosť odlíšiť svoju firmu a prispôsobiť daný software 

potrebám v podniku. Na druhej strane sa treba zamyslieť, či takáto škálovateľnosť nemôže byť aj 

negatívom. Tento nástroj nie je miestami až tak jednoduchý, aj keď sa užívateľské rozhranie občas tak 

zdá, a preto môže zhltnúť veľa času pri učení sa, daný nástroj používať. Aj keď existuje veľmi veľká 

podpora, či už na oficiálnych stránkach, alebo aj na niekoľkých ďalších, ktoré sa zaoberajú daným 

nástrojom, naučiť sa s ním robiť a nastaviť si ho podľa svojich potrieb môže zabrať dosť času. Preto 

majú niektoré aplikácie, ktoré sú relatívne jednoduchšie od Podia, taktiež veľkú šancu uspieť. Určite je 

to nástroj, ktorý si treba vyskúšať a zistiť či je človek vôbec ochotný s ním pracovať. A ak firma hľadá 

vhodný software na komunikáciu a spoluprácu vo firme,  nemusí byť Podio  vždy vhodné, keďže existujú 

aplikácie, ktoré sú zadarmo alebo lacnejšie a podstatne jednoduchšie. 
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