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Alat jarak jauh yang Anda 
pilih untuk bisnis Anda 
bergantung pada bagaimana 
bisnis Anda. Apa yang Anda 
lakukan, bagaimana Anda 
melakukannya dan metode 
apa yang ingin Anda gunakan 
akan menentukan alat mana 
yang cocok untuk Anda.

-Ashley Wilson-



Aplikasi Obrolan Video, 
Suara dan Teks 

Bekerja di luar lokasi maka Anda harus merasa 
terhubung dengan manajer dan personel di lokasi 
Anda. Itu sebabnya alat untuk komunikasi digital 
adalah salah satu aplikasi jarak jauh yang paling 
banyak digunakan saat ini.

Sistem komunikasi yang Anda atur untuk 
menghubungkan staf internal dan karyawan jarak 
jauh memiliki dampak signifikan terhadap 
produktivitas bisnis Anda secara keseluruhan.



Aplikasi Penyimpanan 
Cloud dan Pengatur File

Karyawan di luar lokasi dan staff internal Anda perlu 
mengirim dan mengunduh file multimedia untuk merevisi, 
mengedit, memodifikasi, dan mengubah konten file-file ini 
sesuai keinginan. Proses seperti itu dengan cepat 
terakumulasi dalam database dokumen, presentasi, 
video, dan materi konten multimedia lainnya. 

Penyimpanan cloud yang baik dengan opsi keamanan 
yang baik, memiliki kontrol penuh dan tinjauan umum atas 
hak akses ke tim dan personel tertentu dalam melacak 
perubahan dan penambahan jenis riwayat versi apa pun 
yang disimpan secara otomatis.



Platform Tugas dan 
Manajemen Proyek

Menyediakan platform tugas yang lancar dan kolaborasi 
jarak jauh akan meningkatkan output seluruh tenaga 
kerja Anda yang berada di seluruh dunia. Program 
manajemen tugas dan kolaborasi jarak jauh yang paling 
banyak digunakan menggunakan Aplikasi Klien dan 
platform berbasis Web seperti Asana dan Trello. 
Keduanya memberi manajer dan pemimpin tim untuk 
membuat, merevisi, dan mengelola tugas. 

Fitur pemantauan juga terintegrasi ke dalam platform ini, 
memungkinkan staff administrasi dan manajerial Anda 
untuk melacak aktivitas, dokumen, hasil kerja, 
percakapan, perubahan, dan upaya kolaboratif dari 
karyawan jarak jauh dan personel di tempat Anda.



Suite Produktivitas 
Jarak Jauh

Alat produktivitas dokumen seperti spreadsheet, 
Microsoft Office 365 dan Google Documents adalah 
salah satu sumber daya produktivitas yang paling 
banyak digunakan adalah suite produktivitas berbasis 
web, program desktop, dan aplikasi seluler yang dapat 
digunakan oleh staf virtual dan karyawan internal Anda 
untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka 
sehari-hari. 



Aplikasi Pelacakan 
Waktu dan Aktivitas

Time Doctor dan ScreenMeter adalah beberapa 
program pelacakan waktu dan aktivitas terpopuler saat 
ini. Aplikasi ini berguna sebagai peninjau keseluruhan 
kinerja pekerja virtual dan mereka juga akan dapat 
menyelaraskan pelatihan, dokumentasi, sesi 
pertemuan, dan aktivitas pembangunan tim Anda 
dengan preferensi kerja, kebiasaan, dan indikator 
kinerja utama lainnya yang relevan dari tenaga kerja di 
lokasi dan di luar lokasi Anda.



Ingatlah alat-alat ini saat Anda 
meningkatkan proses alur kerja, 
sistem back-end tim virtual dan 
karyawan internal Anda. 

Hal ini dapat meningkatkan strategi 
dan taktik Anda untuk memastikan 
bahwa tenaga kerja di tempat dan 
virtual Anda bersikap seproduktif 
mungkin saat mereka memenuhi 
tugas dan kewajiban mereka untuk 
bisnis Anda.



LET'S BE A 
SUCCESSFUL 
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LEADING IN THE NEW 
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● 5 Tools To Help You Manage Remote Teams 
More Effectively (Ashley Wilson)    

● https://www.tanveernaseer.com/5-tools-man
aging-remote-teams-more-effectively-ashley-
wilson/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti 
dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide 
ini dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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