Evernote
Evernote (www.evernote.com) je služba, která umožňuje synchronizaci poznámek mezi všemi
myslitelnými zařízeními. Služba tak dává možnost mít své osobní a firemní poznámky vždy při sobě.
Do Evernote lze uložit libovolný typ souboru. Největší síla a smysl služby spočívá ve správě textu
doplněného o obrázky a případně další přílohy. Záznamy uložené do Evernote lze řadit do složek (tzv.
notebooks), lze je označovat štítky (tags). Silnou stránkou je hledání, kdy lze hledat ve všech, ale i
v pouze zvolených, složkách, v kombinaci s dalšími atributy uloženými u poznámky. Lze tak vyfiltrovat
např. záznamy pořízené telefonem, zařazené do složky “ke zpracování“, se štítkem “dovolená“.
Záznamy uložené do Evernote lze prohlížet a pořizovat přímo přes webové stránky služby. Služba
obsahuje pěkný editor textu, který umožňuje text libovolně formátovat. K dispozici jsou všechny
funkce pro hledání a správu poznámek. I když je ovládání webové aplikace poměrně komfortní, ten
pravý význam služba
získává po nainstalování
klienta pro Windows.
Windows klient dává
službě opravdový smysl.
Aplikace
je
rychlá,
všechny funkce jsou
intuitivní
a
jsou
soustředěny na hlavní
úlohu, kterou je práce
s textem. Hlavní výhodou
aplikace oproti webové
verzi je možnost pracovat
se
záznamy
offline.
Všechny poznámky jsou
uloženy v počítači a jsou
tak dostupné i bez internetu a to i v případě zrušení služby samotné. Po připojení na internet se
samozřejmě automaticky synchronizují se serverem a jsou tak dostupné přes web nebo v dalších
klientech.

Obrázek 1 - Windows klient

Poznámky jsou přístupné i na “chytrých“ telefonech a tabletech. Služba
podporuje jak zařízení od společnosti Apple (iOS), telefony se systémem
Android, ale i např. Windows Phone nebo BlackBerry. Aplikace pro tyto
zařízení procházejí bouřlivým vývojem a již nyní jsou pro většinu platforem
pěkně propracované a umožňují pohodlnou práci při pořizování, tak při
prohlížení záznamů. Aplikace obsahuje rychlé volby pro vytvoření textové
poznámky, zvukového záznamu nebo fotografie. Lze tak např. pořídit
telefonem fotografii a uložit jí přímo do Evernote. I aplikace pro telefon
umožňuje synchronizaci zvolených notebooků (složek) do zařízení, pouze
však ve své placené verzi. V neplacené verzi je požadovaná poznámka vždy Obrázek 2 - Android klient
stahována z internetu a bez připojení jí nelze ani prohlížet.

I když se může na první pohled zdát, že služba je určena pouze pro technicky orientované uživatele,
opak je pravdou. Jednoduchost ovládání zpřístupňuje pokročilé funkce i naprostým laikům. Pro práci
se službou se nabízí tyto scénáře:










Evernote jako Wikipedia: službu lze použít jako uložiště
všech dokumentů a znalostí, které uživatel potřebuje
uchovat. Informace lze sdílet v týmech. Evernote tak
může fungovat i jako uložiště znalostí v rámci firmy.
Evernote je vynikající pro práci na více počítačích.
Rozpracujte dokument v práci. Text zrevidujte po cestě
domu na svém IPADu a pokračujte, kde jste přestali,
doma, na jiném počítači.
Evernote lze použít jako GTD nástroj nebo jako
jednoduchý úkolovník. Pomocí filtrů “Finished to-do
items” a “Unfinished to-do items” lze úkoly
zpracovávat v zadaných kontextech pomocí štítků Obrázek 3 - Evernote jako GTD nástroj
(tags).
Evernote lze použít jako Read-It-Later nástroj. Rozšíření prohlížeče Chrome “Clip to Evernote”
uloží kompletní otevřenou internetovou stránku pro pozdější přečtení anebo pro její
archivování.
Evernote lze upotřebit pro zálohování emailů. Je možné použít rozšíření pro Outlook, které
uloží celý email do Evernote, anebo automatické ukládání emailů s daným štítkem pomocí
služby http://ifttt.com/.

Služba Evernote je nabízena zadarmo pouze s několika omezeními. Jedná se o omezení max. velikosti
přenesených měsíčních dat (toho však lze v praxi pouze těžko dosáhnout), dále pak rychlosti OCR
indexování naskenovaných dokumentů (lze takto digitalizovat a prohledávat např. smlouvy).
V neposlední řadě se jedná o nemožnost si stáhnout do mobilního zařízení poznámku a nutnost tak
být neustále online. Placená verze umožňuje také sdílení poznámek, evidenci historie (s možností
návratu) a vypnutí reklam. Cena placené verze je 5 dolarů měsíčně.

Obrázek 4 - Clip to Evernote - rozšíření pro prohlížeč Chrome

Evernote obsahuje programátorské
API, které zprostředkovává práci
s poznámkami i pomocí SW aplikací
jiných výrobců. Na trhu je tak mnoho
programů, které možnosti Evernote
dále rozšiřují. K dispozici je i HW,
který podporuje Evernote a umožňuje
tak např. scanovat dokumenty přímo
do Evernote. Přehled aplikací a
podporovaných zařízení lze nalézt na
adrese http://evernote.com/trunk/.

Alternativy k Evernote existují. Pro práci s poznámkami však lze najít konkurenci jen těžko. Nejprve je
nutno zmínit služby typu DropBox nebo Skydrive. Umožňují mít též dokumenty synchronizované a

dostupné odkudkoliv. Jedná se však o služby určené pro synchronizaci souborů a práce s textem a
hledání je tak ponechána jiným aplikacím. Výjimkou je služba Google Drive, která dokáže pracovat
nativně s různými dokumenty a nabízí tak i jejich prohledávání a přímou editaci. Společnost
Microsoft konkuruje vyspělou alternativou ve formě aplikace Microsoft One Note. Dalšími
alternativami jsou např. služba Tomboy pro Unix systémy nebo multiplatformní Springpad.
Evernote je špičková služba, která umožňuje výrazně zefektivnit práci s informacemi na počítači. Bylo
by škoda jej nevyzkoušet.

