Dolgozz Otthonról Nap 2015

Ami feltétlenül legyen nálad, ha nem az irodában dolgozol
Otthon
Legyen nálad:
- számítógép,
- gyors internetkapcsolat,
- telepakolt hűtő,
- hosszabbító, ami elér a kanapéig,
- hozzáférés az irodai szerverhez,
- pontos lista az elvégzendő munkákról, hogy ne csak a lakás csillogjon-villogjon a nap végére.
Ellenőrizd, hogy
- be van-e fizetve a villany-, mobil- és internetszámlád;
- nincs-e lakásfelújítás az emeleten.
Tipp: Skpye-meeting előtt elég csak a pizsama felsődet lecserélni egy ingre, a laptop látószögén kívül
maradhat a kényelmes nadrág!
Hoffice – házigazdaként
Legyen otthon:
-elég konnektor és hosszabbító,
-minden résztvevőnek elegendő kényelmes ülőhely és asztal,
-gyors internetkapcsolat,
-megbízható wifi,
-telefonálásra alkalmas külön helyiség (ez lehet akár a konyha is),
-hely a hűtőben, ha valaki hozna magával ebédet.
Ellenőrizd, hogy
- be van-e fizetve a villany-, mobil- és internetszámlád,
-tiszta-e a mellékhelyiség,
- nincs-e lakásfelújítás az emeleten.
Tippek:
-A wifi-kódot írd ki egy jól látható helyre.
-Kedves gesztus, és a munkakedvet is segíti, ha a nálad dolgozókat ásványvízzel vagy kávéval, teával
kínálod.
Hoffice – vendégként
Legyen nálad:
- számítógép,
- töltőkábel,
- étel-ital,
-nyitottság és jó modor.
Kávézóban
Legyen nálad:
- laptop/táblagép/okostelefon,
- töltőkábel,
- pénz vagy bankkártya,
- füldugó/fülhallgató,
- nyitottság és jókedv.
Ellenőrizd, hogy
- van- e internet a kávézóban,

- kényelmesek-e a székek vagy kanapék hosszútávon.
Tipp: Kapcsold be a webkamerát mielőtt mosdóba mész! Ha végeztél, ellenőrizheted, hogy a
szomszéd asztalnál ülő srác, akit megkértél, hogy vigyázzon a gépedre, belenézett-e a Facebookodba!
Parkban
Legyen nálad:
- laptop/táblagép/okostelefon,
- mobilinternet,
- frissítő, kávé,
- pótakksi,
- pokróc.
Ellenőrizd
- a várható időjárást,
- az állatokat és a rovarokat a környéken.
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Tipp: Egy lombos platán kellemesen tartja a hátad és árnyékot is nyújt a tűző naptól, de mindenképp
ellenőrizd, hogy a kutyák nem sajátították-e ki előtted a fa tövét!
Útközben (vonaton, repülőn)
Legyen nálad:
- laptop/táblagép, okostelefon,
- töltő kábel és konnektor-átalakító, ha messzire mész,
- fülhallgató és a kedvenc, munkához való zenéid a Deezeren,
- sokzsebes táska,
- kispárna.
Ellenőrizd, hogy
- hány órát fogsz utazni összesen;
- mennyi ideig bírja a géped akksija.
Tipp: Használd ki a repülést vagy az alagutakat! Nem kell pánikba esned, ha nincs internet, végre van
időd kiüríteni a lomtárat és elrendezni a mappákat az asztalodon!

