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Nastavenie lokality

Pomocník

Prepojenie na nadradenú lokalitu Uvodná stránka ProjectSpace

Vzdelávanie v MS Project

Riadenie projektov v MS Project: Nová položka
Uložiť a zavrieť

|

Prejsť späť na prieskum

Meno a priezvisko (nepovinné)

Dlžka Vášho pracovného pomeru vo firme ?

Menej ako 1 rok
Menej ako 3 roky
Viac ako 3 roky
Aká je Vaša oficiálna projektová rola ? *

Vedúci projektu
Vedúci projektového tímu
Člen projektového tímu
Manažér zdrojov
Sponzor
Zadajte vlastnú hodnotu:

Vaše projekty sú skôr ?

Iba príležitosti
Skôr príležitosti ako interné potreby
Skôr interné potreby ako príležitosti
Iba potreby
Aké sú najčastejšie stažnosti vo Vašich projektoch ?
*

Nesplnenie pôvodného termínu dokončenia.
Prekročenie rozpočtu.
Je príliš mnoho zmien oproti pôvodnému zadaniu.
Príliš často nie sú k dispozícii potrebné zdroje, aj keď boli prisľúbené.
Potrebné veci nie sú k dispozícii včas.
Projekty medzi sebou zápasia o priority.
Je príliš veľa prepracovávaní.
Zadajte vlastnú hodnotu:

Podielate sa na tvorbe parametrov projektu (rozsah,čas,náklady) ?

Akú formu má Vaša metodika k tvorbe projektov (najmä k prípravnej fáze projektov) ?
*

Nemáme
Máme ale nie je úplná
ÁNO niečo máme ale iba v papierovej podobe
ÁNO máme je to na našom Intranete
Zadajte vlastnú hodnotu:

Existujú šablóny pre vybrané kroky a fázy projektového cyklu ?
*

Nemáme
Máme ale nie sú inak dostupné
ÁNO ale iba v papierovej podobe
ÁNO v dátovej podobe na našom Intranete
Aký je počet oficiálnych projektov, ktorých sa zúčastnujete v práve prebiehajúcom období ? *

Aký je finančný objem oficiálnych projektov, ktorých sa zúčastnujete v práve prebiehajúcom období ?

Najdominantnejším parametrom vo Vašich projektoch je ? *

Čas
Náklady
Rozsah
Kvalita
Zadajte vlastnú hodnotu:

Aký je odhadovaný podiel príjmov z oficiálnych projektových činností z celkových príjmov firmy ? *

%
Čo musí byť splnené, aby ste mohli začať pracovať v MS Project ? *
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Aký je podiel Vašej projektovej práce z celkového fondu pracovného času (max 100%) *

%
Aký je podiel Vašej projektovej práce z celkového skutočne odpracovaného času ?
*

%
S akými verziami produktu v MS Office sa najčastejšie stretávate ?

MS Project 98
MS Project 2000
MS Project XP/2002
MS Project 2003
MS Project server
Uvedte funkciu (alter projektovú rolu), ktorá od Vás vyžaduje tvorbu algoritmov v MS Project ? *

Existuje spôsob kontroly vytvorenia algoritmu v MS Project ?

Aký je na projektoch podiel podiel práce vlastných zdrojov (pracovníkov) k externým zdrojom v % ? *

%
Aký je na projektoch odhadovaný podiel nákladov vlastných zdrojov (pracovníkov a služieb k celkovým zrojom v % ?

%
Odeľuje (kvantifikuje sa) vo Vašej firme projektový čas od neprojektového času ?

Kto rozhoduje o pridelení interných pracovných zdrojov do Vašich projektov ? *

Ja
Manažér zdrojov
Projektový manažér
Zadajte vlastnú hodnotu:

Sú schválované interné zdroje (pracovníci) na projekty písomne ?

Oceňujú sa finančne vlastné zdroje a ich práca vo Vašich projektoch ?

Aký stupeň integrácie úloh v MS Project(množstvo na sebe závislých úloh ) by ste stanovili Vašim projektom ? (Napr: ak úloha má 5 predchodcov = silná integrácia)
*

slabá
stredná
silná
Aké typy obmedzení v MS Project sa najčastejšie vyskytujú vo Vašich projektoch ? *

žiadne
Iba ojedinele využívame obmedzenia
Pružné obmedzenia
Pevné obmedzenia
Kombinované
Ako sa rieši v projektoch oceňovania externých zdrojov ? *

Klasický dodavateľský spôsob
Tendering
Zadajte vlastnú hodnotu:

Aký typy úloh prevažne využívate v MS Project ?
*

Neviem
Pevná doba trvania
Pevné jednotky
Pevná práca
Vo Vašich projektoch v MS Project využívate "Riadené úsilým" ?

Neviem odpovedať
Skôr ANO
Skôr NIE
Podľa okolností
Sledujete vyťažanie Vašich interných zdrojov na projekte ?

Sledujete vo Vašich projektoch kritické úlohy ?

Aké opatrenia ku kritickej ceste sa najčastejšie prijímajú ? *
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Používate v plánovaní pomocné a smerné plány ?

Ako často sa sledujú projektové reality v MS Project ? *

Denne
Týždenne
Dekádne
Inak pravidelne
Inak nepravidelne
Pracuje vo Vašich projektoch s nadčasmi ?

Aký typ sledovania projektových realít využívate ?
*

výhradne cez % dokončenia a skutočné náklady
Sledujeme tiež skutočnú dobu trvania a skutočné zahájenie a skutočné dokončenie
Aký spôsoby zberu informácii o stave projektu využívate ? *

Vlastným zberom informácií
textovými správami o stave
Elektronicky napr. importom
Zadajte vlastnú hodnotu:

Robíte preplánovanie neskutočnených úloh do reálneho času ?

Konsolidujú sa Vaše projekty v MS Project do jediného centra projektov a zdrojov ?

Existuje systém evidovania dokončených projektov ?

Využívate historické projekty na poučenia v aktuálnych projektoch ?

Existuje prepojenie MS Project s komplexnými informačnými systémami ?

* Označuje povinné pole
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