KOMPLEKSOWA

KOMPUTERYZACJA

PRZEDSIĘBIORSTW

"Zarządzanie projektami budowlano-montazowymi w systemie MS Project" –
kurs podstawowy – 2 dni
Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych
Cel szkolenia: przygotowanie użytkownika do samodzielnego budowania harmonogramów,
nabycie umiejętności planowania i kontrolowania realizacji pojedynczych przedsięwzięć
inżynieryjnych na podstawie informacji o robotach i zasobach pobranych z kosztorysów.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft
Windows™.

Program szkolenia:
Dzień 1 - 7 godzin lekcyjnych
 Wykład wprowadzający do zarządzania projektami: pojęcia podstawowe, obowiązki
menadżera projektu, zasady zarządzania projektem
 Dostosowywanie projektów i środowiska MS Project
 Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu
 Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia budowy harmonogramu, wstawianie
zadań, tworzenie struktury hierarchicznej projektu, Definiowanie zależności pomiędzy
zadaniami, definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie, wstawianie kosztów do
zadań, zadania cykliczne, , punkty kontrolne
 Posługiwanie się widokami projektów, modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel,
filtrowanie projektu
Dzień 2 - 7 godzin lekcyjnych
 Definiowanie zasobów, podział zasobów na grupy i kompetencje, definiowanie stawek
 Przydział zasobów do zadań
 Harmonogramowanie pracy, typy zadań
 Ćwiczenia z obliczania czasu trwania zadań, ilości pracowników i sprzętu niezbędnych do
wykonania zadań, zmiany przydziałów
 Sprawdzanie i dostosowywanie projektu: statystyki projektu, ścieżka krytyczna, zapasy czasu,
przeciążenia i bilansowanie zasobów
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Kontrola realizacji projektu – plany bazowe, wprowadzenie postępu prac, widok wielu planów
bazowych, wprowadzanie zmian do projektów
Zarządzanie zasobami, harmonogramy rzeczowo-finansowe
Dołączanie dokumentacji do projektu
Wydruki i raporty
Import kosztorysów z programu Norma PRO
Import zadań z programu MS Excel
Budowa harmonogramu w oparciu o kosztorys

KOMAKO Sp. z o.o. 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I-go 82/83 | Regon 810690928 | NIP 852-10-16-580
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327747 | Wysokość kapitału zakładowego - 170.000,- PLN

www.komako.pl

Infolinia handlowa: 800 109 509

