MS Project - štandard
(verzia programu 2003,2007,2010)
Popis kurzu:
Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a tým, ktorí sa
stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné metódy riadenia
projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi pri riadení všetkých typov
projektov.
Cieľ:
Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu. Zoznámiť sa
metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.
Profil absolventa:
• Vie vytvoriť vlastný projekt.
• Vie sledovať projekt v MS Project.
• Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
• Zabezpečiť výstupy z projektových dát.
Vstupné predpoklady:
Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj užívateľská
úroveň práce v MS Office.
Metóda:
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na počítačoch.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
2 dni / 16 hodín
Osnova kurzu:
Úvod do projektového manažmentu
Logický rámec projektu.
Projektový trojuholník.
Prečo MS Project.

Technické prostredie MS Project
Porovnanie MS Project s ostatnými produktmi MS Office.
Interface a predstavenie menu programu.
Základné nastavenia MS Project.

Úlohy
Základné nastavenia projektu
Zoznam úloh, typy úloh, informácie o úlohe.
Fázy projektu, WBS štruktúra.
Odhad doby trvania úloh.
Závislosti medzi úlohami, fázami projektu.
Predstih a oneskorenie úloh.
Kritické úlohy, kritické cesty.
Dostupnosť a vizualita projektových dát
Formátovanie tabuľkových a grafických častí projektových dát.
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Sieťové grafy a ostatné užitočné zobrazenia.
Využitie rozdelenia obrazovky.
Predstavenie organizátora.

Zdroje projektu
Definovanie zdrojov a ich zobrazenia.
Dostupnosť zdrojov.
Oceňovanie zdrojov, priradenie sadzieb.
Kalendár zdrojov.

Priraďovanie zdrojov
Spôsoby priraďovania zdrojov.
Priraďovanie zdrojov, projektová matematika.
Ostatné zobrazenia pre zdroje
Vyhľadanie preťažených zdrojov.
Možnosti vyrovnávania zdrojov.
Rozvrh práce.

Náklady projektu
Zmena priradenia sadzieb zdroja.
Riadenie variabilných nákladov.
Riadenie fixných nákladov.
Sledovanie finančných tokov.

Výstupy z projektových dát
Filtre, Zoskupenia, Zostavy, Tabuľky.
Analytické nástroje MS Project.
Tlačové výstupy.
Zabezpečenie efektívnosti projektu
Skrátenie časového harmonogramu projektu
Vytvorenie a uloženie smerného plánu.

Sledovanie projektov
Príprava zobrazení pre sledovanie projektu.
Sledovanie odchýlok medzi smerným plánom a skutočnosťou.
Ukončenie a vyhodnotenie projektu.

Dynamické vstupy a výstupy projektových dát
Export a import dát.
Práca so šablónami
Použitie organizátora.
Multiprojektové prostredia
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