
4. Projektirányítás számítógéppel

sziDte a személyi sámít'5gépek elterjedérével pátüuzátíosan fe|nerült az igény
olyaÍ szofo/ereke' amelyek megkönnltik a projektek tervezesé| irányítását,
ellenőüését és értékelését, áttekinthetőbbé teszik a sokszoÍ igencsak bonyolult
folyamatokat, és legalább részben leveszik a projektmenedzsmentől az olyan
gepiesen ismétlódő mechanikus feladatok egy részét, mint péld.{ul az időszakos
jelentések, kalL:ulációk összeállltása'

A projeldfuányítás legfontosabb feladata az, hogy a projekt bármely szakaszá-
ban választ tudjon adni az olyan kérdésekre, mintl
. Hol taÍtunk?
. Hol kellene tartanunk?
. Mit kell tenniink, ha nem sikorült az eÍedeti üt,emezést b€tafiani?

A ciklikusan ismédődő kéIdések megválaszolásábaÍt segítenek a plojel.tme-
Deüsmen|szoÍ}verck' Ebben a fejezetben a Microsoft termékcsaládba tartozó
PÍoject Plofessioíal 2003 és 2007.es verziójával foglalkozunk. Az utóbbinak
letölthető a 180 napos píóbavelziójá a hthi//www.mioTosoft.coÍ/downloads
oldalról (a letöltáshez talál egy kis segílséget a fejezet végén).

szímos ingyenesen letólthető projekttervezésro alkalmas szoftver is segítsé.
giir Úe lehe! ezek közül néhány:
. OpenProj(http://openproj.org0
. GanttProject (http://canttproject.sourcefoÍge'net4
. KPlato(htQ://www.kofice.org/]elato0
. openwoÍkbench(http://wvvopenwoÍkbench.org,/)

A MicÍosoft Prcject 2003 vagy 2007 pÍogÍam jól felhasználható a plojek szer-
teágazó feladatainak áttekintésében, ütemezéséb€n é9 a dőltés€k előkészítésé-
ben. Már az előkészítő munkától kezdve jelentős sz€rephez juthat a prcgram,
majd a feladatok 1ebonLislínál, rendszerzésénél, a részfe|adatolq a Észtvevő
szervezetek és a részfuevők kapcsolatainak meghatározásánáI, a felelősségi és
hatáskörök tisztázásánál is alkalmazható' A plogmm a feladatok ütemezésével'
a határidők, az erőfonások és a költségek teÍvezésével megbízható kiindulási
alapot teÍemt egy plojekt megva1ósítá6ához. További hasznos funkciója a szoft-
vemek a prcjekt résztvevői közt'tti információcseÍe támogatása'

89



4.1' Aprogram indítása és felü|ete

A programot alapéÍelmezetten a Start menü/Minden progmm/MicÍosoft om-
ceMicrosoft office hojcct 20o3-m kattintva lehct e]indítani. De indíúatjuk
dokumentumnyitással a windows lntózőből is' A projekt teÍvezési szakaszába[
a ten,ezési mó.lszerek közűl a hálóteNezési technil.át ismerhettiik meg .ószle-
tesebben' ez a szoftvel nagy segítséget nyújt ennek elkészítésben és az időüte

ezés vógÍehajtásban'

^ 
programcsomag MPM tipusú háló segítségével ábrázolja a model]t, az üte-

lnezósi eredményekei vonalas üterntcÍven. Gantt-diagTamon ábrázolja. Az ero'

források és a kóltségek áblázolásfua teúelési és k.jltségalaku]ási görbéket, va.

lamint ezek tábláZatos alakját a]ka]mazza'

26.;br
MS Plojcct 2003 felüete

Ha nem szeretnénk, hogy a tevékenység munkaablak és az útmutató minden
plogramindításkor megjelenjen' akkol a 2003-as verzióban az Eszközök menil/
Beállítások/Altalános és Felűlet rcgiszterfulné] kel1 beállítani a kapcso]ókat, a
20o7-es progÍamban pedig a Nézet meniiben találbató az Útüutató bekapcsolá-
sapaÍancs' (A 2o07-es veüióban az Altalános lapon nincs ilyen kapcso]ó')
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A képemyő felépítése hasonlít a többi oface plognmhoz így ta a]rnaz címsort,
menüsoÍt' eszköáfuat, beviteli solt, állapotsolt és g.'rdítő sávokat'

Aplogram elindítása után érdemes még a Nézet menií,{.{ézet sávot bekapcsohi,
mivel általában sokat használjuk a külőnböző nézeteket és így gyorsabb a váltás
közőtt11k.

29.é,bA
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Alapbeállítások

A beál1ításokat az Eszközők/Beállítások paÉncsnál vé8ezhetjük €l ' A Nézet fli-
lön kiválaszthatjuk az alapútelmezett nézetet. a .láfufi formátumá1, a pénznem
a]akját, az elhelyezését és különböző szerkezeti beállításokat adhatunk meg'

30'ábo
Nézel regGztcdiil

Az Utemezés Iegiszterflilnél a tevékenységek felvitelének egységét és a tevó
kenységtípusokat 1ehet meghatározni'
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végül érdcmes Úregnézni a Napt.ir lapot' hogy a prcjekt idóüteménel nregadltü
a munkanapokat és a munkaidőket'

--s--r 

Me. l

33' ábra
NaP1ár regisztcÍflil

A Fájl meni'Tulajdonságok adatlapon adbatjuk mcg a proiek| címét, táryyát,
készítőjét, a menedzser nevét és a vállalat nevét' EÍdemes használni ezeket a
]nezőket. mert a későbbi dokunentáció a]apjai lehetnek.

Iájl/TulajdoNágok/Adatlap



Nag}'on íontos' hogy mielőtt elkezdünk l'clvinni egy proiekttenet, el|enőriz'
zük |e' hogy 

'z 
Eszkőzök menü/Erőlbrrás-t€rhelés simítása kézi kapcsolóra

legyen ál|ítva. Mert ha automatikuson áll, akkor a plogram íblyamatosan
simítja, tchermentesíti a tevékenységek erőforrás-terhclését.

4.2.

Tutelhe|ell.rlérÉle 
-;;;] . 

" ""er""q'.r'"""" 
"r",ts.".;i"J*

l-.5ú.. ] |'^É'"tl*-.l

]5, ábra
Erő1.oúsziltek s]níÍsa

Taszkok és mérföldkövek

Í.E:rl t Méq;l

1. 2. 1, Tevé keny s ég'fell itele

A projekt teNezósc fcjezelben lirttunk. hog}' a |őtevókenységeket altcvékeny.
ségekre kell bontani és így rendeljiik hozzá az időlafta]nokat és az erőforráso.
kat. A levékenységeket a Gantt-diagllm néZetlTevékelység nev€ oszlopbal
vihetJük fcl' Ha |elvisszük a táb]ázat soraiba az adatokat, akkor aképcmyőjobb
o]dalán már glaíikusan áblázo]va is ncgjelenik az űtemten'cn'
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\'égill érdemes meg1ézni á Naptár lapot, hogy a p(ojekt időiiteménél megadjuk

r munkanapokat és a munkaidőket.

]], ábr
Naprár rcglszterfi]

A Fáil menti/Tulajdonságok adátlapon adhatjuk meg a plojekt cínót' tárgyát.

kés"i.iőjót, a mened"ser;evét és a válla]at ncvét' ÉIdemes használni ezeket a

mezőket. mcÍt a későbbi dol1rmentáció a1apjai lchetnek.

Fáj]/Tulájdo!sá gok/^datLa!
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Nágyon fontos. hogy mielőtt elkezdünk feIvinni egy projekttervet' ellcnóriz.
zük le, hogy {z Eszkiizök mcn ü/Erőforrás-terhelés siDlításx kézi kapcsolóra
lrgyeD á|ütva. Mert h! lrutomAtikuson á|l, akkor a program folyamttosan
simíti:!, tehermentesíti a tevékenysógck erőforrás.tcrhelését.

í]&tftri.' olá'i
lú|téh.& l €'éjése 

.o,il- ti oropÉn
E sifri}éui é'tél"k tó']é,É .hté. dót!

5i]tó' tailoBary. Pl!|éLtl'

lrlt::,a.l, . .. -l
ll ..:it '.: . ;

lqr; ;
E 5fo[é' qj.k o: elíl.€tő tár|áIébdén bélül

E Tevét'ny.ég go}én' hú,'enne]ééi i9 nódBlhötnök 
'mt.iÉ|@|

E A h*raéVő @í'l,€ héqr,óhlhátó jmitá.kÓt

E TeNÉ,.t |.9láé'ú tróroÍésok nditása

r lúú l G.ú''r;;r
i5 nb'a

|riifo'Tászfu tek $ü'itá\a

.taszkok és mérfiiIdkövek4.2.

4. 2' 1' Te |é k" nrsé g'fc I|i tcle

A projckt lervezése 1biezetbcn ]áttunk, hogy a fő|e\ékenysógeket altevékeny.
ségeloe kc]l bonlani és így fendel,jük hozzá az időtarlan]okat és az crő.orÍáso-
kal' A Íevékenységekel a Gantt-diagrlm néz€tlTevékenység neve oszlopban
vi}etjük |el. tla fclr, isszük a táb] azat soraiba aZ adatokat. akkol a képcmyó j obb
oldalrin nrár graíikusan ábráZolva is megjelenik áz üten,rteNen.
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F€ladaf

Vigyiik fel a követlcező feladatlistát és a hozzá rendelt időtaÍtamokat a Gantt.
nézetben! A Dloiekt kezdési dátuma: 2009. február 16.

t . Helyzetfe|nerés 8 üap

2 SzoftveÍfei]esáés 20 íap I

3 Beta,níiís 20,5 nap

3.t Tánárok felkészítése 2 naD

3.1. t TaÍiáÍok betaüítása 2 nap 2KK+5n

3.2 Humáneóforrás lészleg b€tanítasa 5,5 nap

3.2.r Első kurzus indír.ása 1,5 oup 2

3.2.2 Második kurzus indítása 2 nap 1
3.2.3 Utolsó csoport indítása 2 nap 8

3.3 cazdasá gi oszta]y beta!itása 2llap

3.3.1 ELső csoport oktaLjsa 2np 7KK
3.3.2 Második csoooí oktatáSa 2 nao 7KK

4 SzoftveÍtelepités l l ,5 nap

4.t HumáDelolonás reszleg Szottvene. 31,5 nap

4.1.1 TeleDrtéS1 7KK; 9BB-2n

4.r.2 Telepíté52 I nap

4.2 Gazdasági osztály szoftveít€lepítés 1 nap

4.2.1 Telepítés1 1 nap l1

4.2.2 Telepítés2 l náp T2

4.2.3 T€l€pítés kész 0nap l5;16;18;19

vigyiik fel a Tevékenység neve oszlopba a feladatlistát. Az időtaÍtamok mér-
tékegységeit le-het óvidíteni, melyek megtalá|hatók az Eszkiizök,.Beállításolí
sz€rkesztés fiilön. Ebben a listíban nem látható az ,,eltelt nap'' (róvidítése enap
vagy en)' melynek jelentése 24 óm fo-lyamatos időmúlás. Akkol nagyon fon-
tos, ha a münkanap|fuban 8 óI.iis munkaviszony van megadva' a tevékenység
ideje viszont eltelt napm van állítva, ami így 24 órás időtaltamot j elöl és n€m 8
órát. Hasonlóan 1étezik ,,eltelt hót', (ehét vagy eh) és ,,eltelt hónap'' (ehó vagy
ehónap) is' Eltelt hét alkalmazásríná figyelni kel arra, hogy ha munlQszüneti
napon áll a nap-tár mikol kiadjük eá az időtafamot, akkoÍ a ezeket napokat is
beleszámolia az eltelt hétbe.

ldás
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36'ábIa
Lszkö7TlcBeálliláyl|. szc' kcsztó\

Alapéficlmeze1l kczdésnek a napi dátunrolállítja be a program, de cz megvál-
toztatható a Ke7dés. Be|c'iezés oszlopban. vagy a Projek1 nrenilfrojekt adatai-
ná]. AZ ütemezés alapja a kczdésí vagy a belejezési dirtuÍn lehct. Állapotdátum
megadása csetén a projekt idő-' kijllség- Vag!' tclj esilményá] 1apotának j elentésé-
lrcz beáIlitható dátuD ódositásával szabillyozható t pIoJekl cIőrehaladásának
nregjclenitése vagy a lét|ehozott értók ósszegének számítási mód]a. A Statisz-
tika gombra kattinl\.a nagylona]akban láthatjuk Dlcnnyi ideig taÍ a projek1. a
kő|tségeket és a nunkaór.lkat'

FÍo-J

l rrruar aatum |iiiiiiíiz.i :l
:J
:l
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A tevékenységeket a Tevékenység adatai lapon is felvihetjük Shift+F2 vagy a

szokásos eszköztáron található ]R,: ikonra kattintva il]etve dup]a kattintással n
tevékenység nevén'

38,ábÍ"
Tevékenység ldatLapú]taláÍos

AZ Altalános lapon a né\., időtaItam, készültségi |ok (tény és terv összehasonlí-
tásná] van jelentősége), kezdés és befciczós adható meg' A Megelőzők lapon a
kapcsolatokat és j ellegót valamint az eltérést lehet Íögzíteni' Az ErőfoÍás lapon
a tevékenységen dolgozó személyeket ]ehet hozzárendelni. és az egységet meg-
adni. A speciális lapon a hatáÍidőket' korlátokal, munl(aidő naptiírt, WBs kódot
állíthatjuk be. Ezekte] a regiszterfiilel.kcl a következó fejezetekben részletesen
megismerkediink.

4. 2. 2. Kapcso lal megadtisa

A Megelőzők lapo'r a tevékenységek kapcsolatai vihetők fel. A mintafeladatban
a tanárok betanítását a nrásodik sorban ál]ó szoftvcdejlesztés előzi meg. Ezért
a tevókenység nevét legörditve kiváaszthatjú a megelőzőt és beál]íthatjuk a
kapcsolat jellegét, amit máI megismertiink az időütemezéskor Most 2KK+5
nap van megadva' akkor a típusnál kattintsunk a Kezdés Kezdós kapcsolatra, az
eltérés cellába 5 napot vigyiink fel' (Megadható úgy is, hogy az 5. sol megelő-
zők oszlopába beíiuk 2KK5, ilyenkolnem sziikséges a +jel')
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i 2 !5zori!.fej|es2tés
J i  ":  -

l,,i ;

TevékÚység adallaplMe8e]őzők

A KapcsoIa1otat a szokasos cszKozsoron N leÚe]]oalaBlnK: loromenrn& vagy

megszakíthatunk. s**#'ii*í Elő."o, u t"vékenységeket az egémel vagy a CtI]

A kapcsolatokat a cszkőzsoron is létrehozhafu nk. tőrőlhetiink

bilIcnr}r'r\cl Uje|ö]jul ' . e\ a le\é|'en).egek ö557ckxpcco|á5a .,P ikonra \lg)
(ctr]+F2) kattintva léÍejön a kapcsolat, ami a Megelózők oszlopba is bekerill'
EszÍevehető, hogy a leggyorsabb felvitel, ha a MegelőZők oszlopba beírjuk a
taszk solszámáI' Ha tóbb tevékenysóg is mcgelőZi, akkor haszÍllíljunk pontos-

' :o iapl c. i 'o ir: i :o.

Tevékenysécck összekalcso]ása
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Ha a Gantt.diagramon a kapcsolatot összekijtő nyílra kattinfunk, akkoÍ se8íl
beállítani a kapcsolat típusát és eltéIését. (Amit a Tevékenység adatai ablakban
is beá1líthatunl...)

41.ábra
TevékeDységek kapcsolatának/lin!':Dek beá]lítása

Tehát szokásos eszkóaáron talá|ható a taszkok összekapcsolásá, szélkapcsolása
és megszakítása ikon.

Taszk ilsszekapcsolásé'szétkapcsolá.a' megvakí|ása gombok

A tevékenységek megszakításara akkol vaD szilkség, ha egy tevékenység félbe
marad vagy később foryÍatódik' Ha megszakífunk egy iaszkot/tevékenységet
akkor a gafikus ábrán is jelzi ezt a prcgram..PÍóbál,juk ki és szakítsuk meg a

l ' tevékenységei, kattiütsunk a megszakítás i!&EiÍ ikonÍa és az egénel a graíkus
ábtán húzzuk el a tevékenység idejét annyira ameddig meg szeretnénk szakíta.
Dl.

. 43'ábn
Tevékelység ne;szákítíM

Nagyon foÍtos tudni! hogy a 2003.As programban cssk €gysz€r lehet vi$za-
vonni a művelet€k€t!

F€ladat

Fol}'tatva az előző feladahmkat: Adja meg az összes kapcsolatot!

101



4.3, wBs szerkezet létrehozása, nregadása

A'tevékenysógeket, íótevékenység€ket hieraÍchikusaü tudjuk ábÍázolni (meg.
adnl a programban), ezze| is k.'nnyebM tehetjtik a pmjekt átlátását. Ezt meg.
tehetjük a Fomázás eszközsolon található Kihúzás. Behuzás' Altevékenysjg
megie]enítése/elrejtése gombokkal' va8y a Plojekt menti/Szerkezet paranccsali

Hozza lét.e a feladadélbonlási szerkezetet is! Je|enítse me8 a szerkezeri kódol!

45. ábm
Tanírok felkészÍtése tcvéLenysé8 a]áftnde]és. a betanitás fótevékenység alá

'. '.'' 9 ":r :Hí.@!3!?.'::= !9 9:'1]:
' l.' .?|"1lNá!:0?'!?:i|'".!!!:mr

20'5n.pi Hét 09'02'02 Háog.mor'
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4ó'ábra

^z 
alárendclés eredrnénye

Ha már |étrejön egy szerkez€t' akkor az a|ábontott t€vékenységeket (íél-
kiiYéren és + vagy - jelle| jelöltek) rrem sz:rbad meggondo|at|anul tórölni a
|istából! mert rz alárend€lt lblyamstokat is törö|jük ve|e!
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47'ábra
Kap.so]atok felvÍclc

.{z alábontott tevékcnységekct a szoftveÍ összefogla|ó tevékenységnek nevezi.
Ha a tevékenység adatlapot rncgnyitjuk' máÍ a cinsora is megváltozik Össze-
foglaló tevékenység adataim' Ha szeletnénk egy tevL.kenységet mérfd]dkőként
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kezelni' akkor errc szintén ebben az ablakban ven lehetőség, a Speciális regisz-
teríiilijn amcgje]ö]és méÍ|öldkőkónt l(apcso]ó bekapcsoláSá\'al' Aliílsa be' hogy
a telepí|és kés7 tc\'ól.elrység mérftjldkő ]egyenI

l fielaó.& 1 rrőfiá$t

!r, lgl&5@

Í!1ét.M*t'!slFG'd;ó'';rtrFq:--

,!a'": lM----------
!.ns.iód. F_
ljtB\&tté'(é|tBjd'{| l(€aú}4q1i .

f 9! 'l fiás. i

4rl'ábr!
Tcréken}ség ad.lli]'s]re.iáljslMeglelólés nérfijldkiik.nt

Ha nem jelenik me8 Áz összefoglaló tevél.enység, akl.ol az EszköZök/Beá1]itasok/Né
zet ]apon az osszefog]a]ó tevékenységek megje1enítése gombot kell bekapcsohi'

ildq
d4te*údi]d|diFa

FÁae.r6 P Yrao

l ie l"@'E9.#*peú@!fu.r

! !:{:46 t +r1!t ri4a\: I

Eszközók]Beál] jtások'NézeÍ
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Mint lát]rattuk a Tevél.enysóg adataii speciális lapon szí1tén beál]itheto a7 \.::'

1ános fülhijz hasonlóan a név, az időtafiam. de itt má( a tevékcnységko|lelok .!

a WBS kódok is t.e]vihetők'

l Íl.s"|d-l ] E'"rr''*.k

Tcvéken!!éq t,F!!é iRoqritett e|őiotrá' ne.F|isés l
t-4'-.''] 

]í

NE]r!áI| lNn.s :

!ÉtiÉhoÍtt értélimódner l(észÜLtié']i %

T |{eEje|.lés m;f n]']kőErt

50 íbn
Tcvéekn! sé8 ldp] Sp.c]álj\ Égj5^eúül

A WBS kóclokat a Gantt-nézetbcn osz]op besztrrásával is negieleníthetiük

helyi menilből' ha küIön oszlopban s7eleÚél |átni'

.'': Iiél'it.tl heiLe?té9. .
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llfr,

ciE]!ö!ités!l l(i,Éplezáii

{datqk ]!ó!itá$ l].bb|..;f I _-..1

[-to l |7 sgrtólés a.e'é.beí

-rlglLl=<s."1f '_']
52,ábia

WBq.. ' l .abe./,n. i .d

Lehetősé8ünk van árra iS. hogy Ie osz]opként szúriuk bc aWBS kódot. hanem a
tevékenysóg nrcgnevezésóvel egytitt írja ki a tevókenység neve oszlopba.
Ebiez az Eszköz/Bcál]itásolo/Nézet lapon a szerke7e1i kód megjclenítóse kap.
csolót kell bepipálni'

I
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4!fu

5] 'ábrá
Es7kózól Beái]itások.Nézct'szerkczen kód meluele'íé5e

l0ó



1.4. Egyszerúszerk€sztésilehetőségek

4. 4, 1, Isnétlődő,eyéke,,ység

vanDák olyan tevékenységek, amelyek visszalérők |ehetnck a projelitbeÍ. Pl.
havi zá.ás- Ezeket a tevékenysé8eket ciklikusan ismétlődó taszkok'ak hívjuk' A
Beszurás,{smétlódó tevékerrység paranccsal hozható ]étre'

54'ábra
B€sainís,,isúéllódó tcvékénység

lsÍnédódő levékelység beálü6sa

Az ismétlődés neve' idő.aÍama, gyakorisága, kezdete és vége ál|ítható így be'
Ha a fevékenysé8 rekuÍzív lesz' akkor anÍlak az indikátor oszlopában megjele-
nik egy körfolyamatot j elölő nyil'

L0'7
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56'ábrá
Rekurzív levók€nység j€lT1é,c

Próbáljú ki, hogy a betÁníús elé sáqjunk be egy ellenőrzési pont rekuÍzív t,e-
vékenységet, amely minden hét kedden2 óra hosszat fog tartani.

Rckuniv tevéLenység bésaiiisa

A 3. sorba létrejött ismétlődö tevékenységnek kibonthatjut( a listáját, ha a tevé-
kenység neve előtt i{|ló + je|re l.éttinfunk'
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E e|l€nö.z&i pont

E Eet'nfoá* I 2oF nrp i

58'Ába
nenrzlv tevetenyseg

Mivel a példánk nem tarta]rnaz ilyen kaposolatot, így most töÍölj1tk ki a létreho-
zott tevékenységet!

4. 4.2. Tevéknyseg tő ásq mozgatósa

Tevékenység törlését a Delete gombbal vagy a helyi meíüből illetve a szerkesz.
tés/TóÍlés paraíccsal lehet végrehajtani' A taszkokat fo8d-és-vidd (drag.and.
&op) technikával) vagy a kivágás/máso]ás funkcíóval lehet mozgatni'
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Mivel ez is összefo8|aló tevékenység íg]' níkéÍdez a ttirlés e|ótt, hogy az aláren.
delt összes tevékenység tt'rölhctő.e.

Tevékenység Lór]ésénck megerősítése

4. 4.3. Íevé kenység bes6únka

Tevékenységet beszúIhahrnk az lnsert gomb lenyomásával, a Beszuds menü[,Ij
tevékenység paraÍlccsal vagy a helyi menüből'

Feladat

szúrjon be a Humánerőforrás'rószleg betanítása elé a szoftv€r tesztelése tevé-
kenységel 4 nappal! Majd a tesáelést kővetően szúrja be a tesztelés dokumen-
LíIása tevékcnysóget, ennek időtaftama l nap.

4.4.4. Ld|sza,tevéke,1)Eég beszúfósa

Feladat

Állítsa be a követkcző kapcsolatokat:
. A szoftver tesáe|ése a smftver fcjlesztése uliiLn indulhat el.
. A tcsztelés dokumentálása legkolábban a tesztelés kczdés után 3 nappat

kezdődjön és a tesztelés befejezése után legkorábban l nappal fejeződhet
be.

I l0



Tevékenység beszüása

M€goIdás

Mivel ugyanarra a tevékenységre két kapcsolat is be van állítva, ezéÍt látszatte-
vékenységet kell létÍehozni. Ez kétféleképpen oldható meg|

Az első esetben a látszattevékenységnek 1 nap időtaÍtamot megadva:

Á második €s€tben a látszattevékenység ideje 0 nap.

4.4.5. Eg}éni hrezók utfehozds.r

Feladat

szúdon be egy új oszlopot, ahova a telephelyeket vesszük fel I De mielőtt ezt meg-
teÍménk, fel kell vinni a t€lephe1yek nevét! A progÍamban alapjában nincs ilyen
mező ezén M EszkőzÍ1kmenii/TestÍeszabá$M€zők pamnccsal vihetjilk eá fel'

1 l t



AutÓmat !'!! ]áfiLán beálta!o|

:ll':tl*:r:r1lli -

t :,{T!l'":i1!:!'q:5!li"':i::1 r:. -
l"!'d.t"ti"1 -,
E,of o,aro rrozarPndder

.,Urn"r, ."n-ot
ErófT!áÉ LehBlé! sNa$ '

'-,{Tr !:"!:' ;

Eszkijzók']i\t!eszabás/]Vlezők

1Íz



A Típusnál válasszuk a Szöveg lehetőséget' majd kattintsunk az Atnevezés
gombra, adjuk meg né\'nek aá, hogy Telephely. Ezután 

^z 
Ertéklista gombra

kattintva megadhatjuk a telephelyeket' Mintapé]dárl<ban legyen belső és kiilső
telephe$iink is. (A 2007-es szoffuerben az Egyéni attribútumol/Keresés gomb-
ra kattintva tudjuk megadni.)

ó4'ábú
EszközökrTestreszabásMezőkfe]epltly éÍtéklistá

Szuduk be a Szöveg1(Telephe$ oszlopot, így adhatjuk meg, hogy melyik tevé-
kenység melyik telephelyhez legyen rendelve|

ó5'ábÍa
Telelhely oszlop érték]ista
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E Tonlrok í.|ké3zit.'e

.ioível tesíe|és/dokuheritá|ás |ász'ntevékenyséq

Éttumáner6ronásréeutegfu r.nítáer

E cud8áli o'Íó|Í bá.nítís!

második csopoí Úkta|ása

B ltmánéröíorrá6 lé€z|eg.zoftvért€|épíréB

E GMdá9ógi Éáíy 5rortvéíe|építée

4.4.6. Hat!,i|'ő és koÍIót bai ítdsa

A Tevékenység adatai,/sp€ciáis lapon leh€t beállítani a Határidő és a KoIIát
típusát is.
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Á|tdlíios l |{e9előzők l l |aeqeqYft,ek l Egvái maó]í

(ÉV] lszofilerf.y'É*tés
I evé |Enysé q k.|]éio:á9B

- ldot.t-. |ifi._,o" 
-.1 

T Ee6éJ

uBs.kódI

!éheho.ott dték módszel]

T [e9 jelól* h'f ö|dkókent

J9ús.r

H,::. .P::!r
: l ]

345678
9l0tt la lu1{t5
16 17 lB t9 20 2! 22
23 24 ?5 26 2J 28

elH.:2009,02.02,

ó6'ábr.
']tvék cn ység ad' tri |apntatáridó beál ljtása

ÁIiélán- l N"qelőz6l l E.Éf",'á.o]i spedé]É ]Meajeef?ések l EqyénimÉ:ők

NéV| l5.oftveÍei|.'|És laota'tem, f26'--o' ;J 1es-;.
leÚ.kenyseg kd|ótozÉ9ó

Há|didj: lHÉt09.02'02 .l

(ü|& thc. . ko']i|dátufu' 1E'Véi/te|En

|7 laqnkámeniy séa a|dpÚ

l - ' . . ' . , , .
.  , . :  .1! . t ! . . t) .1

r ue!ie|ó/éí fo éÍT|dkók.nt

l orl !e!:ej

Tevéken],sóg adatdi tap,](odát tí!us. beállítii$
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Feladrt

Á[ítsa be a szoftv€r tesáelése tevékenység határidejét, legyen 2oo9. 03. 30'!

IGttőÍ kell kaEintaúi a smftver tesztelése tevékenys€gre a Gantt-dézetberL es a
speciális lapon a Határidőt bgillílani a kíváút dáfumÍa.

ÁtJ5o' | '.'.9.&6k I EÍ6for**
'e.d& |i'.d.!y'.'* | Ec'&rÉ,ót

LÉll |'etvel |.'té|é'e laatu'tu., p--f, l- qoc#s

r",r*4arumr fffifraii--l

T u!9,.|t|és má,Íil|d|ólÉnt

groo I

ó8.ábE
TevékeÁység adátái lap/Határidő beállítása

A oantt.nézetbeo medelenik a d&umnál egy zöld k€ret]ií nyíl jelezve a haÍiridő
beállítását.

t iE*dÚn'téq d+ú

r L-l|.ír::É: i] !'ijl : Í-rÍ]njjI l,a|:
I fo, ,rqr i !  vr l :r i . l ! r

69.áb!3
Gantt.néze'HatáÍidó je]zés€

K 5,É cs F 5zT !
. r  , ::  i  ;  ::  I
3t5676
10 11 t2 13 t{ t5
!1 rat9m2rzz
24 25 26 2? 2A 29
3t j  i :  , .1 ' r

2
9
l6
23
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4.5' Kritikus út lekéÍdezése

A program számos lehetőséget nÉjt a kitikus út lekérdezésére, lehet:
. jeleotésből
. s?héssel
. osaop beszúLr.ísával

Felrdrt

A7 el&ö pe|din}ba kérdezzük Ie a krilikus utat!

ól

Elüez a Projelíszlires alapja/KÍitikus út paráncsot lehet haszná]ni.

70. ábr,
sziíÍés

l r7



Szúrés eredménye:

Á saíTést a Projekt/szÍírés alapjai/Minden twékenység kapcsolóval lehet meg.
5.üíleteúi'

Használhatunk ',AutosaÍIőf' is, Projekt/szűrés alapjailÁutoszűrő paÍancsÍa
kattintva, szuíú be a KÍitikus oszlopot, majd a szüÍési fe|tételnél állítsuk b€
az lgen éItéke. lgy a kritikus t€vékenységek jelennek csak meg a képemyőn.

3 2.2 násoó( kudus indfrásá
lqen

3.2'3 ulolsó csoport indfuíBá
.--i -. *- ?t111

| 2MPiB

Lekérdezhetjük a ProjekíszÍírés alapja,/További szríírőldKritikus szempoít ki.
válasziásával majd a Kijelölés gombra kattintva is. (szfuést nem osak tevék€ny.
ségen végezbetilnk, hanem előfoÍásokon is, ehhez viszont valamelyik eröfoÍ.
rásnézetben (Erőfoftis kihasmáltsága,/Erőfonás lap) kell elvégemiink a szúrést'
vagy a sziijesnél a további szífuök parancsnál a szűÍók kapcsolónál az Erőfofást
kell beállítani. ld. következő l$Í..)

(l4lnd)
(E!yénl ' ' ' )

E 3.2 íuminE.aÍorrós ré.'eg bet.íláa.
3'2'l e|ső kurzug indiása

l l8



ó levékenY:éq r ErőfoÍtás

Deficit8s kÍj|t'ég

E| nEm kEzdett tevékeny!égek

Fe|5ő !.intű tevékeny!éqek
Fo|yamatbin |evő tevékenységek
HótáÍd6ve| lendÉ|kez6 tevékefiységek
KÉsőbb jöti |ÉiteJ mint'',

Kezdés h

71'ábra
Kfitikus út szűrése kij€löléssel

A harmadik módszer szerint a Néze'Je1entések/Áttekintés,4<Íitikus tevékenysé-
gek parancsot ke1l használni a 2003-as szoftverben' A 2007-es veÜiónál külön
menüben találhatók meg a jelentések (Je1entés/Jelentések)'

!ij9!ö!É! l t A]!!4*!_l !Ég* i

Ndd.. &ldl [tqdóók

1@ Hai!o]6. Heóo1;

i I b;pi."r
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tevéksÍ'rléq rjhá*ná|tséqa

72-aLWa
Nézet meniíJelÚtés 2003 as veuióbd

73'ábn
Jelentés heniíjelenÉsek a 2007'es verziTbm



2007.es veÍzió Jelefiés ]!cnüje

Feladat

Sziírjük le azokat a tevékcnységeke|' anelyek a Külső telcphelyen vannak és
kritikusak!

Megoldás

Ez ősszetctt sziilés. Elsőként a Projekl/szűÍés alapj'További szíirők paíancsra
ke]lkattintanj' A További szűrők ablakban a Kritikus tevékenysógeket kiválaszt-
va a szerkesztés gombÍra kcll katlintani' majd mcgadni a sz.irós feltételeit.

kÉ5őbb jdtt |étrE, m|nt., '
Kész |evékBnyÍéqek
(Eu dé5 hdtáridEiE' ' '

hótáride

Í.le |é|iettel lende kÉ,ő teVé|,€ny5égek
MérFdldknVek
osE2erog|E|ó tEvékEnysé!ek
RÓgzítei. dátummól rende|kező tevÉkEnyséqek
TE'é\E-ység-aptélrn| lendE|keZő LevÉ|'en/seqe.
Tevékenységtaltomány ' ' '
Túlórés tevékenyséqe(hozzérende|ések

Kiie|ö|és !

I)1



ANév mező mellett ta]álható a Megjelenítós a menübcn kapcsoló, mel]yel a kí-
vant s^rón menlhcl luk a j^i le5i ||5un-kb. l '  Erdemes klkapc\olni J Kdpcso|ódó
összefotslaló tevékenységek me&ie] enítése gombot, merlakkorcsak a szlhésnek
nleg|e]elő lista kerúl a képemyóre'

fulr/á,áB ] 
'o'Dá$bg 

1 :: !:' .-.] l!+..l.;'. *rnt*

-,  1'- a,i
i

:

r Ep.{|ódó ósu fog & táé|.ny.é4ek í6]Ébffté.e

Tov.1bbi 5zürők's2erkesztós

l q 
't* I

A sárés cl€dménycI

:TnvékenysÉg neve ]dót.dam .

2
ii-r

'10 
1

12 t,

- H|'n'anProío||i3 ré3!|eg |,etnnili3n

.58 kurlu! nditas.

h*oü| lu/L ndÍo 6
jo|:o..opo. .dtá!ó

7E'ábr.
A s2iiiés etedménye

4'6' Erőforrásokhozzárcndelése

20i:!

, tup

A projekttevékenységek végÍeha,jtásához erőlbrrásokra van szüksóg. amelyek-
kel megadhalja, hogy ki vagy mi szükséges az adott üleDezett tevékenység e].
végzéséhcz'

Az erőiorrások hozzárendclésével a kö\.ctkező célokat érheti el:
. Nyomon kö\,etheti az egyes szemé]yek va8y eszkózók áhal végzctt munlót/

fe]basznált anyag meniyiségét'
. Biztosíthatja a projekt e]szárIolhatóságát ós átláthatóságát'

t22



Pontosabban meghatározhatja az ütemtervben a tevékenységek időtaftamát
és várható b€fejezési dátumát'
Iigyele'bmel kís&heti, hogy mely erőforrrisokhoz van túl kevés vagy tul
sok munka rendelve.
számításba veheti az erőfomások idejét és költségét.

4.6.1. E|őÍot|fulap,,ézet

Az etőfonásokat az Ms Prcject plogÍamban az Eófonás lapon is megadhatjú.
Á tábla az alábbi adatokat ÍaÍla|ínazz^|
. Indikátor oszlop
. EÍőfoÍÍás neve
. Típus: munka vagy anyag (a 2007.es verzióban egy újabb tipus je|ent meg;

a költség)

79'ábB
Erófomíslap n'gléte

AnyagcíÍnke: az anyag típusú erőfonás méÍték€gységét adhatjuk meg pl.:
Kg, tonna

. Moíogmm: az erőforrás nevének rövidítésétt^fta|mazza

. Csoport: az a csopofinév' amolyhoz az erőfoÍás taltozik

. M&\ memyiség éÍték€: 0 l0 000 vagy l 000 000% közé eshet

. Alapdij: az eróforn{s időegysegre eső arányos költsége

. TúlóÍadíj: az eófomás időegységre eső anányos túlóra költsége

. Használati költség: eg}'szeri költség a felhasznáLáskor

. FelmeÍtilés: kezdéskor' egyenletesen, befejezéskol

. Alapnaptár: az előforrásnaptáÍ kiindulási alapj ául szolgáló projel.tnapLil

. Kód| az eÍőfonás azonosítására szolgáló kódot, számot vagy rlvidítést taÍ-
ta|Ín^zhaljd

80'ábE
EÍőfoÍrásláp
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Foíto. .lap kltöltés€kor' ho8y a név utín elsőként . típust adjük m€g' m€rt
ha nem €zzel kezdjük' hanem €|óbb beílítjuk a többi opciót' akkor' ha a
végén megednl kívínt dpus €ltér .z rlapértelmezettől' törlódnek az előtl€
megadott rdrtok!

Felad.t

veg1e f€l az erőforrásokat és a hozzáÍendelt költBé8eket!

oktató l 3 000'00 Fíó
oktató2 3 000.00 Ft/ó
pÍogÍamozó 5 000'00 Ft/ó
rcndszeryazd, 2 500'00 Ft/ó
elefizb 3 000'00 Ft/ó

8l. .ábr'
EÍófoÍrdllap ti6fté'.

Ekkor á2 eróforrás még ninc! hozzáÍénd€lve a t€vékenységhez' ehhez a Gantt-
diagrsm nézeh€ váltsunk és az Eróforrás nevei oszlopnál a tevékenyseg soríban
górdítsiik le a c€llát és válarszuk ki a2 eÍőforÍásokat.

14E!!{ l !r9h!ts 'o l0 lü l$f i !4! '

82' ábra
oaní.diaEam orófoná! hozzárcndetése
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A következő ábrán
előfornást kell egy
meg.

lévő hozzíIendelést vigyilk fel a mintapéldáÍkba! Ha több
sorba felvinni, a.kkor pontosvesszővel elválaszfua tehetiiik

] lanárck be|ánitésa ioKató1
srrtvErlesíé|ésE j;ki";i;óiűó'|Fi;qi;*;'-

szoftvertÉsz|e]és/dokuhÉn|Í]á. |ászlil

e|so l JrnJs i.d'|ása o[iF.to2

násodik kuüus indilása |.ű;i';. -.' .- ' '.

i E GJzda'ági oááá|ybeíanítás'
e|ső csrpott oktatésá 

'i"raíli' .- ^. ....'

i hásodik csoFrlt T|iinlása 
' rKaló2

: lzfflenf|.pnés.'i 
l. flÁ;;;;ii;;fi;;éái ;;ni;'di;'

re|ep[esr .e-d!le.gá7dn

B G.zdo9agi oBztáv szoírvéí€| €piG3
l tebptésl 'l';rrl*",qaiil.

IÉnds7el gazda

i le|epilés kÉsz i

li3'ábE
' EÍóibrnisok lozzáÍende1ése

Lehetőség van az előfomísok megadására az erőforrások hozzrirendelése ikon-
nal, meniibtil az Eszközöl7Előforrások hozzáÍendelése (Alt+F l o), vagy már az
ismelt Tevékenység adatai lap Előfolflások legisáerfiilőn'
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t.--l.|
Eáv*& l

c!aé''' l
qdtu.. I

bá& |

lb i

E4.áua
Eíőfofl{sok hozÁÍcndelése itonnal

Az eóforás íeve előtt lévő szfuke telület€ kattiútva kijelölhetjtik a sziil6éges
erőforrásokat (ak& többet is a CtIl vagy shift és egér használatával). Ha a sáil-
ke tedletre visszük az €gelet, akkol a kuÍzor alakja ,,embeÍfeiié'' vátozilq ekkor
fogd+s-vidd tecbnikával rendelhető hozá több tevékenységhez is, do ugyaoest
megtehetjtik a Hozzá.endelés gombbal is. Á Grafkon gombbat az e.őfomis l€.
terheftség€t is megtekinthetjük.

rd.I6yEéa }gjz.'í.háé.

íÚ*.Í.Idadíq'&d - -'

E5' álra
EÍófotrís.gÍafikon

r26



86'ábra
E!ótbnások tozzárendelése tevékcnység adatai tapon 2003 as verzióbm

Autofuti[U! iavitási baá |itáslk . '

P|T'ek|ek krjt kBpEoátÓk '

A. out oo| ÉVékenl5 éqéinek hpotá ása '

6 EűÍÚrá5ok ho:?árcnde ése

Eóf or|ál té|he|és !mtása

87 ábla
rjrőfoÍások hozzárÚdelése mcnüból

A 2007-es verzióban, ha egy tevékenységhez hozzárendeltiik az erőforást. ak-
kol drrpla kattintással a tevékenységen (vagy Shift+F2)' az erőfonás lapon már
az erőforrás költségét is láthatjuk.

I)7



T ü -l l=íé4' l

88.ábr!
Tcvékenység adatai]a!/Erőfonások 2007.es veÚióbm

4.6.2. EűÍoÍÍl^ kihasznóltsóga nézeí

Megnézhetjijk az erőforrások lcterheltségét munkaórákban' iáblázatos fonrr.iban
is, amit szelk€szthettink is. Amelyik eÍőfoÍrás túlterhelt armak a' indikátoI oszlo-
pában megielenik egy felkiálto jel o, és pirossal jetőltté váljk az erőforrás n€ve.

|ts)fr 
'táR 

*,

r.: .r.-4LlJ:?...rr ll .{ -.i,
k@. , .r  ! , . i i

i 

-d#;-

! ,  8 ' .

ErófoÍások kih6aíltsá8a !ézet
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4.6.3. Teyéke,,ység kihasa,óLsóga nézé,

A munkaónákat a Tevékenység kihasználtsága lapon is Í!&osílhatjulq valamilt

eg] előforrás kÜelöIéso után a hozzárend€|és adatai ikonra kattintva |=l is ki-
tölthetjük az adatokat.

;''.' "l'ú-'álg]i-'=.=T!..r 
- ;

90'ábn
Tevé}enység kiltasználtsága nézeÍ

Az ÁltaláIos lapon megadhatjuk az eófoÍÍás DevéÍ, idejél, mennyisegét'
kaeloMlását, kezdési és befejezési d.ítumát és a dijtáblát.

&!Eó.!]

@-4 46d&-lM'r'.c, l-1oon jj

MIllto.1o'J&| lEcÉi'd6 :l
FiR-m-G, :l
Faaa. 7
Ft".,!N !fráb|.:

[--or-.l racc- I

91' ábrc
Eóíor'ás hoqzáEnde|ési adálai
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A díjtáblákat az előfomáslapon az erőfoÚásra kettőt kaíintva a Hozzárendelés
adatai^(őltség lapon adhatiuk meg' otfele Dijíibla rendclhető egy cÍőforrásboz
A-tó| E-ig.

*'it*'-]i'}] l rr"qj!qy,é.* | w*" '-ol
Bó|oÍá,!ev.| Ffrfii-.'--'-._
Ditáb|i]{

A yiiltoús mé*é|ét rzázdé{os fomában.dhitlá @9 d élózó B.nnyi'éqhó, kópesr Ely áőfoíá9
.q'5ren hasóá|ái kdtségfu 2o"Ás 6ij|.'(dÉÉ1 É|dlü . k'.t*e!órÉp!g .dhatF ilég| .2o"/.'

92'ábm
ErőfoÍÁs adatai''Djjtábla

Érdekes még a munlGelosztás mezó js, ugyanis többféle terhelést adhatunk
meg: egyenletes, későn terhelt, koÍ'án terhelt stb' Ezek alka]rnazásakor az indi-

kátor oszlopban |negieleniL a jeIc' Pl' a kéJdn lerleIt.1ete: rü |

Alapértelmezetten egyenletesen terhelt van beállítvad-
. Egy€nletes: 100/l00/100/l00/'.'
. Későn terhelL l0l15l25l50/50175175/100l100/|00
. KoIán terhelt: 100/|00/|00/'75/7 5/50l50l25ll5/10
. Kettős csúcs: 25150/|00150/25/25/501100150/25
. Kolai csúos: 25150/|00/|00/7 5/50/50125l \5110
. Kései csúcs: |o/|5/25l5ol50/50/7 5l l00/100l5o/25
. Harang: t0/2014018011001100/80/40120/10
. DoÍnb: 25l50/75ll00/|00l 100/ 100l7 5/50/25

kol*qldBird:lEotaleteh J

eA'!"td"' tT - c'- 
'l 

'aé9* l

6 Tnüai Tibor: Ms Prcj.cl 93, comiulíB@[s, Budapst] 1999
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Az adatokat százalékban kell éteni pl' 8 óús munkaviszon},nál a l0% 0,8 órát
jelent- Egy tevékenység készültségét lejel€ntik a projelÍvezetónek' aá meg
tudja adni pl. Tevékenység kihasz!á|lsága lap/TevékeDysege kettő kattintva/
Hozzárendelés ada1aiA.Íyomon követési lapon és így átfogóbb kép lesz a pÍoj€kt
időbeni alakulásáról.

Nyomon köYetés

A nyomon követés lehetőséget ad arra, hogy az a]apterv Íögzítóso után a teÍvhez
képest történt változásokat szemlé]tessiik, lekéÍdeáessiik' A]apteÍv mentésekor
a PÍoject progÍam az ütemezési mezt'k tevékenység-, erőfoÍr.ás., hozzáIÍende-
lési és kÓltségadatait az alaptervi mezőkbe másoUa. Prcjekttervbetr maximum
11 alapterv menthető (Alaptery Alaptervl, Alapterv2 '..AlapteÍv l0). A nyomon
kővetés használatával infomációhoz jutunk az eltérésekől, a tevékenység és az
erőfoíásadatokban is'

Ázonban mieIőtt a nyomon követési |rpon elkezdenénk r munk|il, érdemes
rógzltenl az alaptervet|

Ezt megtehetji;k az Eszközök menl'Nyomon követés/AlapteÍv mentése pa.
ranccsd.

Altmótikll ].vltó' beá| itá$lr

Eoi:|te| lo* |(.pGo|ótÓl'' ' '

E6toíiáít hoaldde|é*' ' '

EÉfd.|á'+eó.|& Jhtása' ' '

93.]íbr
Eszkózi't menüAyomon k.ivelóVAl.plcry meúlése

t3 l



94'ábI.
Bszkrzök mcúi'ÖIyomon követés/Alapt.rv meniése

A HatóköÍ t€Íúleten lohotóség vaa a tcljes projekt vary csak egy Íéslnek
men&sé!E' ha a be{lílások után az oK gombra kaBiltuú. Mentes u!fu a nyo-
mon köve{ési nézet mogyáltozik, lesz egy alapterv sát*én ábrázolva a Gantt-
diagramon, e tényleges tew pedig színes€n.

FeLd.t

Allítsa a szoftveÍfejlesztes tevékenységben az elemező munkáját 50%-os ké.
szültségÍe!

vi{ltsunk át Tevékenység kihasznráltsága lapra, mivel otf könnyen megtaláljuk a
tevékeuység€t és a hozá rendelt eóforrást!
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95.ábra
Twékenyg'g lihsná|tsá8a |sP n'sz|€le

Á megjelenő lapon a Nyomon követés rcgiszterftllre kell kattintani és a MuÍka
készültségi % m€zőt 50%-Ia beállítani'

tldáml @s!b!!' l t1.o4'zsr

E6dr.d |"Hnó

4'*.] |'"* d ','qnl.|ú'l4:+c%: FM--.
T.d.{6 

'*.: |-mó 3 !5J.rófu*J |6--l
Tá''k'cs t..détl l6i6:62.76---J
ráryr.*' !*''.!& lfu--!
r . , ..l.' Fl1] l]o,L,! r qftár"' F-l

f--x 
.l 

rlo. l

96'ábE
. Nyonoltóvetés'beállltása

A Nyomon követési Gantt-nézetben pedig grafikusan is megjeleníti, illetvo a
tevékenységre kattintva itt is megadható a késáiltségi foL

91'ábía
Nyomon lövetési cütt.nézet
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Az előbbi elemző 5o%-os beállítása, a teljes tevékenység€n 25%.os késziiltsé.

g€t mutat.

I Fel.d.l I

Átlítsa készre a helyzetfelmeÍes tevékenyseget!

A Nvomon követési Gantt-nézetben a holyzetfelmérés tevékenységÍe kettőt

kattintva a Tevékenység adatai lapon az Általános legisáeln ön a Készültségi

szinhrél állítsuk be 1 00%-Ía!

Í&daE l 'ae!.'a6|(
I r'a',an. | 9.d& ]fts'ég'zé'* l Eg/É'ú*ók

Ú'| JlH}.."fd'Éé'

Cs*.e0.*t l-m* j

&eí-. |6-:] rE,.."'

B'br&, 16fi-'l

TTg,ég''éqsiY'á.*Gh*.'

f- sÚrt.áv vdÉ* a Báf.dd&.

98'ábr"
TevékeíFé8 adátai lap^(szúltségi szinl beállílás

Ezut|ín a Nyomon követési Gantt nézetben a t€vék€nység indikátor oszlopában

megiélenik egy pipa ezzcl jelezv€, hogy kész a tevékenység.

99' ábra
NyoÍnoD ktvetési Gantt.Bézetbon a készü]tségi vint jelzése

l.l4



A tevékenységck típusát is lreál]ithatiuk szi'tén .r
Ganlldiagram nézelb.r] a Speciális rcgiszteríijlón'
. Rőgzítctt crőlorrás mennyiség
. Rögzített időtartal11
. Rögzitettm nkamennyiség

1evéken-vségc kaltint\.a pl'
}]áromfóle ]ehetőség van:

Á|taáno! I |qeqeózók l EófoÍá'ok sFe.iá 
' lMeqje'!}aésel l Egyéni m€ajl l

!ev: lszotf e ture*1". ld.t.rtöhr r20n 3 tr 9ecÉs
Te!éten!!é! k''|átozésó

|i"'é,yr';-j

(ot ái ttpusa| IMné||o|ábbén .l rorÉtdátÚfuá: !Élvé.|teÉl :]

WBs.kód

tét|iho:ott élték módÍtr]

T tse9 jeh|É5 fr éJf ö|dkők!.t

suod i

Ri'luiiett munkÉfr enny !é

|7 üqnk&íennyÉég ó ópú

t:,  . .  , , ,

:l

IE l  luqr I
l0(). ábra

livékelysc! 1il09fu ak beá]]nis!i

Rőgzítctt erőÍbn'ás mcnnyi5ég: n1unkalnenn!'' v' idő Változás nincs hetással
az eÍőforrásra
szánrítása: MenDyiség = Munkaiidó (Munka/Idő)
p].i 2 elnber 8 óra a]il]t 4 nap]g dolgozi}. ha mé8 2 elnbeÍ hozzárende]ünk
8 órá5 munkaviszonnyal. akkor 2 nap lesz a nrennyisóg.

Rö8zitett időtartalrr: erőfonás n1eny', mlrnkameny' nincs hatása az időtar

számítása: Idő = Munk'Mennyjség
pl' ] te!' 4 naP a]alt 2 cmber végzii l00%' ha az l tev. 4 nap a]att 4 embe|
dolgozik akkor: 50% lesz.

Rógzitc1t munkamcnnyiség: munka menny. nincs hatássala másik kettő
számítása: Mu ka = ldő*Mennyisé'!r
P] ':2 ember l] órás munkával 2 napig do]gozik. ha az időt |r]egnöve1lük
4 napla. akkor ninden crőforrrísrncrury' 50%.ra áIlit, igy |élrrrrrnkaídőben
dolgoznak majd.

l l5



Áz alapéÉe]mezeÍt típus az Eszkózóldl]cállításokÜtemezés ]apon is beál1itható

üó?*]

Ái!o.ído.a.P{Édfub.l.r*.

9 ú!iá.éi&#* n9}1/á*é'

tlozi.6ddi!.'yr&*ft!onici.€éM, Ft.*l-----------.-:
}lqPgib!n&*.b*d@..íd?l.gJ

lcd*;"l.Nlr"'aÁ"*".--'l

9r,ó l [_*-r ** |
|(l l .ibÍa

Es7kö7.ik'Beá]Liiásolí Ú lem.lés alaPérlelmezetl tcl'ókclysé8tilu ncgadásl

Á|lápotdátum

Lótezik a proglamban ál1apotdátull beállitásám is alkalnas íelülct' A Proickt/
Projekt adatai lapon találjuk !neg'

Feladat

Al1itson be állapo1dáfumot 2009' 03' 03-raI
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r*dé'idétlml [!Mm :l ar,*t a-,* ln?iii o, m :l
&fEiéz*i dáhn |.!U !9'Ú1''2 Á|árótdábJ |(edj9.o3.o}

qErezéJdojö| |Pro'*t kezdési dátma :J

Mind.n |*ék.ny9é9 . bnető bgbrábbán k.'d6d&

ltttlltllJ

!4tóÍ: |5ab]Óy6

P'o|té'r li*-J
L -A--l r4"$- l

l02' ábE
|roje!íProjckt adalzi/Áüapotd]ítuttt

A Gantt-nézetekben nem látszik a dátum beá|líúása. Ehhez a canttJapon' a raj-
zos tedlcten jobb egérgombbal klikkelve a helyi menüből a Rácsvonalak pa.
rancsra kattintva, a Módosítandó vonalnál álljtható be az Állapotdátum típusa
és színe'

l03' ábra
Gáíu.íézet ra'i7os teÍúlet hÜi mmúje

l04. ábra
Rácsvon9lak beálütísai

r37



'|]s |tíár 02' '09 |\'lár 0s'

t05' áb|a
Á]lalo&rátrm jelölése

Több végrehajtási vonal is beállítható az Eszközök|Nyomon követés,^y'égehaj-
tási vonalak ablakban, ha szilkséges.

F€ladat

Á1lítsa b€ második állapotdáturnként 2oo9. 03. 17-t!

l l8



M€goldás

F lr'dq & &i|'wd i'.'*Ír.c
6rE4.t.4óE!frl .&.dú'|F

y ! EE Y!!4|.!!o.lÍ..r.i

-r!t-,1

Tfl  H.r l

10ó' ábB
végÍehájtisi vonalb.álitísa

Béá íthato' ho8y a Mindig az aktuátis voúal megielonítése a projek áIapohapján
vaB/ adott napon töíénjen' illetve aá is, hogy a kijelölt vonalak me]yik napokonje-
lenjen€k me8. Még bekapcsolbató az is, hogy melyik terven je|enjeÚ me8 a vonal.

' i i 'ó.P 
ívTk s.- 81 H1 sa Prg vH k Éi i- \i

_'ú'.  T -- . .  ' '

]0?. ábra
végrehajúsi vonálaI( rnegjelenitése

Az állapotdátum vonala mozgatható, ha az egér alakja b megváltozik' ekkor a
tevékenység készültségi szintjét tudjuk beállítani az egér mozgaü{sával; növe|rri
vagy csökkenteni.

r-----l
rr|-
rFr

-:bó|

./ HdFlrhle

E
:||.-..-l'&'.d.H-..

úBó.ssnhóüs
- *.--r-r!*..

7iÉdrelddöÉsr

.|í.iifu&|.!dtff'...

A wd* r*jr&ád(da'.
a rá'llÉEd . 

'ld!.v
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Az Eszközök meniliBeállítások/szánrítás regiszerfulöna szánritási beállitások-
nál aZ állapotdátunÍa kóttéle lchetőség van]
. az ál]apo1dátum utáni elkószüll szakaszok \.égpontjának visszahelyezése az

állapotdátum]roz
. az állapotdátum e]őtti fennrrraÍadó részek kezdetúlck áthelyezóse az álla-

potdátunüoz

A Létrehozott édékné1 is bckapcsolható, hogy az állapotdátumig je1enitse meg
készültség százalékos vá1tozását'

A fu{ft (f|rá ÉoÉ( nrd& b'&t!'s

iF
\ ,.v*"-,*+ I

Fr-^.*, l*e*i "x*a-
I eB.;;"'";*;-"o*" no'.or-

|' Á tinyrs lö&!9*1n.dq. Eo4lt.ífu. PrcEd 
'abi

_ í.oó 
-]

''. *!9Í _j

- .&da..da"Fö-*d" '*{/e'4.á 'd/?;{de&ff i

oe,"{'.0 d.*ta*dt r*!.!., 1rry;;;;---l

Ás!ePá,| ú!' hasbeÁdaLo 
"E&' ro rJ 

-p ..qgíf:!!4!j

rór*] **'']
L08' ábn

Eszközóh'tseá1litások]s7ámítís fiil

Másik megoldás. ha a korábba beállitott állapoldátumig e] nem készi'lltevé
kenységek áti]lemezéséhez lenyitiuk aZ Eszközók menüt, Úajd kiváIasájuk a
Nyomon köve!és' Projckt frissitése menüpontol'

140



161 Etőfottós gtúkon nl.B

Az efőfolrások letorh€ltségét az eróforÍís kihaszüÁltrág8lapon klvitl grafikusal
i8 mcgt€kiíáetjük' ehhez válaszuk az erőforrás glafikoí íézetét. A túlteÍbelt
érófo.rást piÍosraljelzi' méltékét a 6káláÍól olvashatjuk le.

l09. ábra
E.ófotfá! gmfton !ézet

Ebb€n áz esotbeí 2009' fiárci]ur 26-27-ér]kétszet 8mÉ dolgoztafuánk az olía-
tól eróforrás! mint aÍEemyi a Ííulkaideje, ezért túltelhelt.

Áz Erófornás lapot úeglekintve (vas. erőforás kihasz íltságot) is megléáet.
jük' hogy ki az, aki túlterhelt:

ElófoEfulap nézeíc

Ez e túlterhelés még nem biáos, hory poEtos mutalósát!' hisz€n még nem
állítotfunk be müszakokat, muúk.időket a pÍogÍamba.

l4 l



4.6.5. Naptórak,nunkarendek

Az erőfolrásoknak megadható a munkarendje p]. több műszak esetén, ame]y
ncm csak az egész projektre VoDalkozhat. hanem kiilön eófofásnaptáIak is
megadhatók' A ]étÍchozott naPtáÍ ncm csak erőfolTáshoz rendelhető' hanem te-
vékenységhez is'

1.ó.ó. Alapncptár

Az a]apnaptiíI ötnapos munkarenddel és 8 óÍás munkalapokkal. szombati és va.
sámapi pihenésre va beállítva' Az Eszközök/Munkaidő módosítása paranccsal
lehet beá11ítani.

EÍófoíájl 5zBbványo5(pn,skrnaptá,

MÚik.idó meqadásé ó tjje|ó t dátum(o[)ho,

. Nem á apatéheett EUnlGidó

FÍ,
lioo

F,m-
F?Ío

-5'ú'*-*J -Úl'' ] &4j:"-iJ I oK l Mé... l

|]] '  áb."
Aldlnrrr ' l

Elsőként az előforrás'nezőben a naptár típusát kell rrregadni:

EíófTn.ísl'p



sájál, egyéni napüíI i3 létrehozható, ha a páÍbeszédabbk Új gombjáia kattintunk.

Bíl ||.láJd*.s,e]&yE
c ú.|anatÜ |*ldE:óÉá

ö Bó!obt*)

1l3' ábra
Új abpMptát létÍEhozá$

Á naptáÍban a kijelölésnél kattinthafutk egy ce|lfua, egész soma, vagy egész
oszlopm' (ctrl és shiff bilentyíiket haszDál ). Fontos, hogy a napüámál' ha
egy munkar€nd átgöIdiil a 24:00-n akl(or több Íészletben kell megadíi és ázt is
időrendben. Pl.: esti múszak 22:00-6:00-is

EóÍohál| | s!ébvályll (prcl.|díóÉí)

üunk.|dő m.gadáá d ld'.|ót tuth(T|)h@
r.S|qrri!*r $hri(*)l

n
Ü

Ü

E
i ! t i

7

. iol d.Ét.h'étl uÚ*ddő
2

I

12

a z
A

ur.. | l*rt{'*...I [--ox-l r.r*- I

lt4. ábÉ
MuÍ}'r€nd negadrása

A BeáIítások gombra kattintva ugyanaz az ablak nyílik m€g, mint az Eszközök/
BeálIítások,Naptfu parancsm kattiítva. Az EófoÍráslap.n&zetben is eÍőfoÍiá-
sonként hozzárendelhető a naptfu az AlapnaptíI os'opban.

t43



lrs 
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rn.fu |'úR t6b|d.
1mr 50pnró opnn opfl 6'''!..'
l|'i rriarma (.hfi .,.n

F6-
F::6-

Feladrt

Allítsa be a projekt alapnaptárát úgy, hogy 8-koI kezdődjön a mulkaidő, délben
félóná6 ebedsziinet után a munkaidő l6:30-kor fej€z&jön be! Hétvég€n nincs
munka.

Az Eszközök menii,4úunkaidő módosítrís ablakban a Dáttm(ok) t€rületnél ki
kell jelölni a Hétft'tt'l.Pénteki8 terjedő oszlopokat. Ezt krvetően a Kijelölt
dátum(ok) beállításainál a Kezdés és Bef€jezés idejét kellbeállítani. Mivel az
alapnaptáÍra kérte a beállítást ís/ az ablak tetejéD az Erőfus típusáníl a száb-
ványos (projektnaptá.) aék marad.

lrtrdlt' ls,evivE (pro'.*t''4tóÍ)

l!]r 3oeÍlfiió opnh 0@f' E'ÉlrÚ 
'sl.1t'6

Il5' ábÍa
ErófoÍrás la! nézeuAlapüpúr

ir'*d|dó it!adi'. . Edar d&'Í{*}E

.. |{..h d{.'tÚE.ü mÚ*.|d6

:l

a-t
. - l

if
a--"1

E
l=J

,___!!_J trI... lpl lt."d".. lf o( | i*r* I

116. ábl!
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*HT"';iÍ.*íTfffffi lTJTf.":".fi i.*.ll1};il-'*ff *,f ];:'*T

ií$i*i+]r,tr*iilitr'ff r#**ffi #i?tr$*Í*;
[it"nv'egt"" e' igv osztódik a teúelés.

117. ábra
Túlterhelt ert'foÍás

Lehetséges úég gépi simít.ás is az Eszköz.ilJErőfoíás-teÍhelés simítása palaÍl'

csot alkalmazva is'
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Autoín.tiloJ' ióvit.áEi b'ált.sk'.'

e|d'ektel( tózti kapcad*ok' '.

A. oú|ook tdékényséqÉiEk hpoitá|'á6ö' '.

ltE. ába
ErőfoEiás sÜnltág

Ha több túIterhelés is van, akkof az Nézet/E.őfomís kezelése eszköztáron talál-
ható Ugtás a következő hilterheléshez gomb'a kattintva köÍrnye{ meg3dbatók a
túlteÍhelt lapok.

l19' ábrll
ErófoÍás kezelése eszköztá!

Feladrt

Végezze ela gépi sirnítist|

ás

Mivel a trrlterhelés megszüntetese utáD nem állitható vissza a pÍojekt' í$/ éÍde.
mes elmenteni a muúánk't a tulterhelt állapotban és egy újabb rnentés készíte.
ni majd a simítás után'
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.\Z EszközökiLÍiforrás tcrhelés simílása parancsm kell kallinlanunk. Ott a sinr!
tási számítások kapcsolótAutomatikusra állítani' (Ha czt beállítottuk. akkor a kö'
vetkező prcjek me8[yitásakol is l[arad ez abeá]litás, tehá1ii projekt megnyitása
előtt fontos ]ee]]enó zni' hogy a kapcsoló ne aZ automatil(llson raradion!)

É aúigryrá !!!.lrrj
Túlterhe|éskÉle!é'e ]*o"t

|7 simitá'i é*ékek iÖ| é5e limftér e|őtt
-- . ló lEFÉn

s'ffitá<' ró rÓná.} . 'h{.épé|.E-.Ú|ta |. .

li le|jes plojÉi{ 
'imitó9

] r 5i!!tá' K..4!é'| lH;i irJ :r.. lf :i
EÜfeFzes| l .! r] L. | -, _*

lszokáso' :

TÚltÉ.Le és Íe o|dá!a

T 5imt& q'ak.z e|élhető tnrt.léLjdőn beL|

|7 Tqvékiny'éq eqyéii hÚu érénde ÉsÉ É módosuhatnök 
'úíiiáskDr

|7 Á hátrn|éVö ri.unkó fuéls,ákithétó rimi!éskdf

:!9 i l '. .... i 5ihitá, Yéqrehajtása l r 
"- 

.l 
r,en* |

|20. áblá
(iéPisnnilás

Majd a simítás végrchaitása gombÍa kattintva megadjuk a simítás végrehajtását'

l2 l .  ábrá

A $ je|ö|t erő|.orráso|on
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a,raa.n.

122' áblJ
(ilij 9 ilis ered'neí)c

Megsziint a tu]teúe]és' A Proj ekíProj ekt adatai/S1atisáikában lekéÍdezhetjiik a
projekt alapadatait:

l23 ábú
(;épi sihíjs költsé8c. ]dólánmd és mlDklegységc

Ha nem fe]cl meg a 8épi sinitás eredménye. pl' meÍ tul hosszura nyújtja a pÍo-
jeket, akkor inkább magunk kézi1eg vógezzük €l a beállíillsokat'

A 2007-es szoftverbm az Eszközök mcnii.Munkajdő módositásban az ablak más-
képpen néz ki. mint a 2003-&s vcÍzióban' ]tt Dem fudjukkijelólni a Hétft'től Péntekig
oszlopokat egyben' c he]yett a naptiírban az egyik napra majd a Munkahetek nÍre
kattintva aktíwá vá]ik a Részlctek gomb. ahol megadbató a munkarend.
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|"]Uik.Li'i beá Li$ É]rhg, a Fun|!h!|ts,

L,!r!4llrql!r'h -l

atru.i lt ;-' l t t1',-.1

l2'+' áb,"
Munliaidő beíLlitáse 2007 c\ re]7jóba!

Több nap kijelölósóIe itt is használha!uk a Ct|1 Vagy a Shift gombokat'

t..'.ot.'-] t ''é"*-l
125' ábIá

\Íunkaidó beáilitás! 2007 c\ rcrzióbu
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AKivételek fti]néI a sorokba a Kezdós és Befeiezés dátumot ]envitva állíthatiuk
be a szabadnaDokat" mu.kaszüneti naDokat'

l -

I

-ti

@

l26' ábra
K]vételek beií]iítása 2007 cs verzióba!

Ha a Részletek gombra kattintunk, megadhatjú a gyakorisági jellemzőket is'
(munkaidő vagy szabadnap ismétlődése adott napon' hetente, havonta vagy
évente, kezdési dátum é5 befejezési dátum' vagy gyakodság alkalmainak szá-
ma).
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MÚ|rdó m4&&. se: ; eY{b.,|*

I
r l

I:

OB..Fr&tu kj ti.it.in.' 
] dllmúól

Y

f-54_l r'q l|- '4á.' l
I27' !,bú

Kjvételek eylton sá8á!ak beii1litása 2007'cs vcrzióban

A prcjekt egószére negadható a Mun]Qidó módosítása parancson kivüla mun-
karcn4 ha a2 Eszközök meniiBeállítások'/Naptár fii]ön végezzük a bcáIlíLíst.

!

l28. ábra
EszközijLB€áll jtások'l.{aIrá!

m

l5 l



Ha tevékcnysóghcz szeretnénk runkanaptárat rende]ni, akkor a Gantt-diagram,
vagy a Tevékenység kihaszná]tsága nézetben a tcvékenységTc duplán kattintva a
tevékenysóg adatai lapon, a speciális 1iilón adhatjuk meg a Naptár nevét'

|29. ábld
.lb!ékenysóg adatai/speciíLis lap'r].I.pú me8adása tevékenységhez

4.7. Költségek

Amikor a tevékenységhcz erőforrást rendelilrk' kő1tségek meriilnek fel' Az ele.
mj tevékcnysógek költségélek tjsszegzéSével j őn létre a tetes köItség.

Az Ms PIoject 2003 a következő k.jltsógeket kezeli:
. Díjalapú: az óIadíjak alap,ján számo] a szoltver
. Használati költség: egyszeri költség. vagy olyan költsóg' amit nem óradij-

ban kívánnak megadni,
. Fix: egy tevékeDység ógzílett költségc, amcly Íiigget1cn a tevékenység idő-

taÍamátó] vagy az erőforrás elvégzett munkájától

A költségek fe]viteléIe az MS Project 2003-as programban az Erőforráslapon,
.i.agy a Tevékenység lapon is iehetőség van' Itt adható meg a típus. hogy az erő-
forrás munka vagy anyag. munka tipusú eróforrások esetében a díjazás óradíj
vagy egyób időegység alapú' Az anyag típusú előfo1Tások esetében a díjazás egy
megadott egység (példáÜl tonna vagy méter) alapján tőfiénik. A2007-es vezió-
ban a kö]tség típusú erőfonás is előfordul (például bóIlcti díj)'
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t4!nkÉ
AnÍEg
KölIseq

130' ábú
E.óíolráslap részLete

A PÍoject program 
',alulrói felfelé'' típusú kijltségvetést használ.

\

v\nn
BottÚ.'Up

13l' ábra
To! doÍ!, botton.üp |óllség'etés

1.7.1. Afdnyos költségek

Az arányos költségek megndását már megismerhettiik az előző fejezetben az
Erőforráslap-nézetben.

l32, ábra
AJányos kö1tségek Úegadása
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Azt ls D1eglsmcdük, hogy egy crőfonáshoz többfé]e díjtáblát ( A'tól E.ig) adha-
tunk meg az erőforráS datai lapon'

á'&#db!dd.Dp*etFfr4|,0.i.

a (.,erb r.Er) |

tutn,b^d& 
'.;*-; 

v-.

L !', r |B!*dr rj-( -l L--,,ra;-l

l]] ábra
Drtr. 'b l

Ö1 aÍán}o. kö lLsets n]egJdasj la ' lo lgnl .| |]blr A tó| E. ig '  l  rdcmc. ezl  hatmá|-
ni kijLtségalternativák kidolgo7ásához is. illelve ha az erőfoÍrások a különbóZő
le\ ékeny:egelcn cltiro Úr]berÍe] dolEo,/nal'

fla a tevékenységhez szerehént ma8asabb óndíjjal rcndc]kező crófonást rcD-
dclni, akkor a Tevétenység kihasznállsága lapoD a tevékeüységre duplán kat-
tintYá a llozzárcndelós adatainál a Díjtábia icgöídülő iistából kiválaszthatjuk a
lé|rehozott diitáblák kőztil a negfelelőt.

-"1 

I tJ!!!']

1]4 ábrá
D ij lób la ll o2zále! dc lése tc\.ék enységhcz
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1'1.2. Fix köbségek

Ha szüksóges cgyszcri költsóg mcgadása a tevékenységekiez, akkoÍ a Gantt-
Jiagram nózetben új oszlopot beszúÍva a Fix költsége kattiDtva adhatjuk meg'
Lehetőség van a íix kö]tség felmerüléséoek beszuftísára is.

l35 '  ábra
Eix t('ltsé8 negie|€nitése, megadása

4.7'3. Költségtlibldk'jelen|ések

A program ötféle alapértelnezett kö1tségjeleotést taltalmaz' ame]yekeÍ aNézet
nrenü/Jelcntések/Költségckre kattintva érbetijnl e] (a 200]-es verzjóban Jo]en-
tés menii/Kö1tségek)' Ezeket a jelentóseket a szerkesztés golrlbbal átszelkeszt-
hetjük' testre szabhatjuk. Ajcl€n1ósek csak nyomta1hatók, fáj]ba nem menthetők
csak képként (Document lmage writer segítségével). A nyomtatás miatt Déha
a szöve$Iéretot is át kell ál]itani' ezt a szerkeszlés/Szöveg gombra katlinfva
tehetjük me8. Lehetőség van még ajelentések oszlopainak módositásámpl' heti
vagy havi bontásba j elenj en meg vagy szíirés eledményét mutassa'

Kijltségjelo'ló'sek

l f )



137' ábra
Jelen1ések testreszabása

Feladat

\é,,, ,ü| '  nleg a ca.h-Í]ou pen/ammIa: JeIenIen :
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oüda&|a'ó|ybd'ind'
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Feladat

Készítse e] a költségielentéseketI Próbálja ki ajelentések szövegméretének' ol
dalbeállításainak átállításait. Utóbbit a jelentés megjelenésénél tudja beállítani
aZ oldalbeállítás gombra kattintva' Majd mentse le Document Inage Writerrel
a kapott jelentéseket|

138 ábra
\Jor l ! j ; .  Dol || (n '  lmadc wj i 'c| .cE' ' \é8é\el |: i j 'bd

Flrkó&.gr ir fu lbd't fud|. . .Á:fu6TNórBry..g.e.

2 8éM.l..rté.

! i'Éd b.ltniÉ{

J?ub4ó*(pdl 'ádiÉ.a
14.bóG. l ! l id&sÉá
!snt.od*c$!.n(H,r9

79e6.b.rfu!&/e3dá*|á

139' ábra
Kö]tséglelés 

'yomlalása 
Do.unent Image wri1cr scgitségéle] |ájlbá

'' 0,00'L
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Reméljük ez a fejezet segítséget nÉjtott a szoftver felhasználói szintii alkal-
mazáslíltoz' Ha szeretné megismemi a Microsoft ofrce project 2007-es szoft-
vert' a]&or letöltheti a 180 napos pÍóbaveziót a http:/^íÁv.micrcsoft.coD/
dowoloads oldalról (office.t kell válasáani lent az otdal aljáü' és a legördiilő
|istába megadni a szoftver neYét).

* |t,'*./ry*q.lq:!!a!i!eö9no4qr*ú@*:1g"llr..r'':' :
!.!Úh/fufuJ h&dbtq' J'f 'ruhd ÜMe!]v|e

omce
I

I

L.' öhét.k k|g|d|ó9| szsmponU.I

t@

l40' ábra
A 2007-es szoftver l 80 rrapos tesztveEiója

|.4|cro9oft ofíce Prcject

'É'ün!q.4 
.j] 

[6E!!

14l' ábÍa
szoffaa l80 napos t€sa v€u iójáMk le6h:se

filfltftfi

I Mlqdora...tu'5.6

Jó munkÁt klvánunk!
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5. Mintafeladat megoldása MS offfce Project 2003 szoft'
verrel

A mintafeladat egy autóiparban érdekelt nagyvállalat bővítéséIe ilán}uló pÍo-
jekt megt€rvezése' A pÍojekt oéUa a vállalat új üg$él'zolgáleti és szervizosz-
tályának kialakítása, f€lszerelése és b€iídítása; a m€glévő osztály bővítés€. Az
osztá1y kialakitására a vállalat egy ktllön e célra építeÍ Íészlegében keriil soÍ' Az
épület elkésztilt, a műszaki átadás megtörtént'

A projekt íéY€: Tr&nlpro
A projeh tenezeE időtanama: 2 hónap

A Transpro pro|ekt rz.lóbbl tovék€uység€ket trÉolmazzaI
. Az új osáály berendezége - bútoÍok, műszaki és infoÍmatikai eszközök be-

szprze3e-
. I-ogisáika - a meglévő sze'nélyzet és az eszközpark áttelepírése.
. Bőűtes - új 

'ÍuíkatíÍsak 
felvét€le.

.Informatitaihálózátkialakílása,csatlakoáatásaaÍrtiárEeglévőüá[alátihá-
IózAtfuz.

o Mark*ing _ az új észleg meglyitásához kapcsolódó reklrám- és marketing-
tevékenys€g.

A projekttevékenység€k lcbonyo|Itásíbr! !z.líbbl szemé|yek éÍintettek
. Keller AndÍís - vállalatvezetó
. Gruber ottó _ az llgyfélszotgálati é6 szervizo6zÍily vezetóje
. Marton Gábor _ a vállálat mil6záki osáályának vgzetője
. Boda Eszter _ a vállalat IT osztályának vezetője
. varga Kinga - e válla|at maÍketingoszuilyának vezetője
. Deák Tamás, Révész Gabriell& - az ügyfé|szolgálati osztály dolgozói
. Bi1ler Ákos és sipos Zo|tán - a vállalat míiszaki osztályánák dolgozói
. Ag&di Pétet Hovecz Éva - a vÁllalat tT osztályának dolgozói
. HeténiLázát _ Iogisztikai szakéItó

5.1. Mintafeledatror - feladrtok

1. \4gyiik fel a kövekezó tevék€ír}Fégeket a plogram Gaítt.diagam nézeteben!
2. Bontsuk altevékonysé8ekre a főtevékenységeket|
3. Jelenítsiik meg a wBs-kód oszlopot a Tevékenység neve oszlop előtt!
4' Hozz\,nk létr€ egy Tevékenység1ípus n€vű m€zőt, molyb€n lnfomatika,

Epilletkivitel€zés, BeszeÍzés é8 Egyéb kategóriákba soÍolhatuk a tevékeny-
ségek€t!

5. Készítsiink menÍlben is megjelenő szílrőt, amivel a későbbiekben az Infor-
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Teiéketrység nevc Idót!Ítaltr
Irodabútorok beszeEése l4

Műszaki és iníonnatikai eszközök beszeÍzése 2l
IrodabüüJrok leszallltása 2
Irodák berendezése ó
Meglévő eszkózpark áttelepítése 10
szernél}z€t átt€lepítése 5
Ú j muntatársak i?|!ete]e 20
Ui iníormatikai eszközök t€l€pitése l0
Hálózat csatlakoztatása avállalátmeglévó informatikaihálózalához 4
Régz]eg megnyitásához csatlakozó marketing- és rcklámt€vékenységek 4t)
Ugyfélszolgálati és szervizosztály megnyilása I

matika tevékenységtipusú tevékenységeket j eleníthetjük meg ! A szúÍő üeve
Infomatika l€gyen!

6. Adjuk meg az eryes tevék€nységekre szánt időtartamokat a következó tít}'
lázat adatai a|aDián!

7' Kapcsoljuk össze a tevékenységeket a követk€zők szednt:
. Az ircdabútolok leszállítása csak azok beszerzése ut|ín indulhat.
o Az irodát berendezése a bútorok leszállííisa után kezdődjön'
. Ameglévő eszközpark áttelepítese az irod]ák beÍendezése uiín indulhat.
. Az új infonatikai eszktjzök telepitése a meg]évő eszközpark áttelepi

tése után indulion.
. A hálózal csatlakoáaü{sa a vállalat me8|évő informatikai hálózat.ához

csak azután töÍénhet, hogy befejeződött az új informatjkai eszkt'zök
te]eDitése'

. A személyzet áttelepítése kövesse az új iíformatikai eszközök tel€píté-
se tevékenységet.

. Az ügyíélszolgálati és sz€ izosáály meglyiiásám a személyzet áttele-
pítese után keriilhet sor

. A műszaki és informatikai eszközök beszerzését ú8.y ütemezzük' hog]'
armak befejeződése 5 nappal koÍábban történjen meg, mint ahogyan a
meglévő eszközpaÍk áttelepítése befejeződik'

. Az új Ínuíkatársak felvétele egy időben fejeződjék be a meglévő mun-
katáÍsat (személyzet) áttelepitéséve|

. A részleg me8nltasához csatlakozó marketing- és Í€k]ámtevékenysé.
geknek l€gkésőbb az új osztály me$yitásakor be kell fejeződnitlk'

. A Észleg megnftásához csatlakozó marketing. és reklámtevékeny-
segek tevékeDyseg kezdődjón el az úgyfe|szolgiálati és szervizoszüíly
megnftása tevékenység előtt 40 nappa]' és az osztily megnyitásának
napján fej€ződjön be!
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8. szúÍjunk be egy Infomatikai hálózat tesztelése tevékenységet a Hálózat
csatlakoztatása a vállalat meglévő informatikai há|ózatához tevékenység
után, az lnfomatikai hálózat tesáelése utín pedig egy Teszteredmények
dokumentálása tevékenysé get!

c' A hálö7al |e1,.e|e\ere 5 napol. mlg a dolrunenü|ásra 3 napot <7ánun-k. At-
Iítsuk be ezeket ajellemzőket a ievékenységeke!

10' Rendelje az előbb besárt két tevék€nységet az Informatika tevékenység1i
pushozl

1 l ' A HáIózat tesztelése az InfoÍmatikai hílózat csatlakoztatása tevékenységg€l
azonos napon kezdő.lhet'

|2' A dokrrmeÚtá]á5 a lfs4e|és befeje/é.éI megelö7ó második napon kezdödjön:
13 ' Az Üj munkaiáÍsak felvétele tevékenység kapcsolatát módosítsuk a követ-

kezők szednt:
. legkorábban a személyzet átt€lepítese tevékenység kezdete előÍ 20

nappal kezdődjön;
. legkésőbb a Személyzet áttelepítés€ tevékenység befejezését követő 1 0.

napon fejeződjön be!
r Ha sziitséges' sailunk be új tevékenységet is!

14. Az hodák bercndezése tevékenység befejeztével mondhatjuk azt, hogy az
Épiilet kivitelezése kész! Jelöljiik ezt egy m&ftjldkővel!

15' Az előbb létÍehozott mérft'ldkőIe állítsunk be a jelenlegi időpontjánál két
hétt€l későbbi d.áfumra hatíddőt|

16. Az Úgyfélszolgálati és szervizosztály megnÉása tevékenységet alakítsuk
mérfi'ldkővé !

l 7 ' Vigyiik fel az erőfo.rások a.latait a ki'vetke ző tábláLzat 
^|apjáú|

Erőforrás neve Típus Arnpdij
(Ft/ó)

Túlóra.
díj (Fíó)

Használati
költség (FÚ)

Kellg AndJás Munka 9 000 l5 000
Grubel ottó Munka 6 000 10 000
MaÍon Gábor Munta 6 000 10 000
Boda ESáeI MuÍl(á 6 000 10 000
vaÍEa Kinsa MuÍta ó 000 10 000
Deák Tamás Mu.ka 2 000 3 000
Révész Gabriella Munkn 2 000 3 000
Biller AIos Muita 2 000 3 000
Sipos Zoltrin Munle 2 000 3 000
Aeárdi Péter Munta ó 000 10 000
Hov€cz Eva Munka 6 000 t0 000
Heténvi Lázár Munka 7 000 12 000
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Sállítsnányozó cég A.rlyac 250 000
Irodábútorok besz€rz. kölrsései Anyag 2 300 000
Száí tócéDek besz€Íz. kölrsése 7 500 000
HátózaÉpítes anyagköltségp Alyag q}0 000
szoftveíkö|tség Anyag 5 ó0o 000

l 8. Rendeljük az efőfolrÁsokat a t€vékenységelúez a követk€zők szerint:

Irodrbútorok beszArz&e
MaÍtoD oáboÍ
kodábútorok beszerzési költségei

Mfuz'|d & iníoÍmrükr| eszközök bBzerzése
Boda Eszter
száÍtítógépek beszenési költsége

Irodsbútorok leszá|lításr

száüitr''ányozó ceg
Imd{k b€rq ezés€

Billel Ákos
sLpos zohán

Meglévő Bzközprrk áÍtol€píté6e
sá||itmányozo cé8

szemébzet áftel€pítése
Deát Tamás
R€vész oabriela

Ui munk.t{Ílrk f€lvétele
G ber ottó

Ui idormrtiksi €szkózök tclépít&€
AgÁÍdi PéteÍ
szoftvcÍkóltség

Hálózat caatl'kozÍatfur a vÁllalat Eeglévó informrdkai hálózatához
Agárdi Péter
H]álóátépjtés atrFgkölMge

Inforúrdk'i hálózat t€sÍelése

Teszteredmények dokuEentálfu r
Hovecz Eva

Résrle8 meglyitfuához cratllkozó marketing- & rTklómtevék.ny.égek

Varga Kinga
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19.

20
21.

22.

2-l.

vógelzünk kézi elől.orrás-sil f.lst Hovccz Éva Érőforrást? vonalkozóan'
nap Íészletczettséggel I

Rögzilsük az alaptervct!

Allapotdátunrként á1lítsun]{ be a proj el.t j elenlegi kczdósi dá!umához képest
] hónappal későbbi dánnnot!

AZ IrodabÍltorok beszcÍzése te!ókenységctjclőljük kés7nck. mig a Múszaki
és infomldkai eszkőzök bcsze|Zését :]oo,,u.ban késznek]

^z 
Irodák be|endczés€ l muirkalrapPal to1ódik, és a korábban terr.ezettnéI 2

nappal to\ ább taÍ' Jc]ö]jük czt a ter\'en!

2'+' Az összes' az á]]apoldátIm]g el neDr kószült tcvékenysógel ütemezzük á1|

25' Nyorllassuk ki a prcjektet úg],, ho$' a Gan|t diagramtól balra a szerkezeti
kód (wtsS) oszlopajeler!en meg, és a 1áblóc bal széIél1 legyen a íájl nevcl

5.2' Mielőtt I'elekezdenénk a fe|adatok megoldásába...

B.llmilycn p|ojekt terve7ésónek megkezdóse clótt igen fontos teendő. hogy áz
Eszkózök nrcnü Erő1brrís terhejés simitása meoLipontiában e1óúctő párbeszéd'
ablakon a simí1?isi szán]itások ]nódját Kézire á]Iísuk'

Ellenkezii esetben. lzaz Automillikus bcá1litás használatakor a p|ogram nz erő-
.orrások lerhcltsógét ÍblyamatosáD figyeli. ós az általunk rö8zitelt tcvékenysé'
gek hoss2á| áta]akíNa i8]'ekszik a 1li1teIheIések el legakadá]yozn i'



5,3. Oldjuk meg I feladatsort!

vigyük fel a teYékenységek neveit!
(1. feladat)
vigyiik fel a projekt megvalósításához sziikségos tevékenységeket a kóvetke-
zÍi tábl^z^t alapJán. yáltsunk Gantt-diagram néz€tbe a programablak bal szélén
lévő Nézet sáv Gantt.diagram ikonjára kathntva. Most még ne foglakozzunk a
tevékenységek Íii- ill. a]tevékenységeke boDtísáva]' egész egyszerűen gépeljük
be a neveket a Tevék€nység neve oszlop egymás alatti celláiba.

Mint látható, a pIo8ram minden tevékenység esetén az akÍuá|is dátumot áI|iÜa
be a tevékeíység kezdő dátumának' és 1 napot számol időtaltaÍü.a. Az időtartam
mellett m€gielenő ,,?'' becsült időtaÍtam je]zésére szolgál' Amikor mi magunk
adjuk meg egy-egy tevékenység időtaltamát, akkor a kéIdőjel el fog tűnni.

Bontsuk a főtevékenységeket ré8ztevékenységekre!

í2. feladat)
Az azonos szinten lévő tevékenységeket cé]szerű együtt kijelölni' majd a FoI-
máziis eszköztáron lévő Behúzás ikonra kaíintva l€het a tevékenységi szinl€t
állítani' (A szint€ket vissza is léptethetjük az ellentétes irányba mutató Kihúzás
gomb segítségével.)

A tevékenységek tagolásával kialakított sz€rkezetet munkal€bontási sz€rke-
z€tnek (wBs Work Breakdown Structüe) is szokiík n€vezni.

Készítsiik €l a szintek€t az ábrán láthotó módon I
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szúrjunk be új oszlopot Gantt-diagram nézetbeü!
(3, feladat)
A tevékenysógek ádatai k.'zül újabbakat fudunk megjeleniteni, ha egy meg|évö
oszlop fcjlécénhelyi menüt kéritnk' és áZ oszlop beszuása menüpontot váIasz!
juk' A feljövő párbeszédablak Mező neve legöIdülő listájábó] választhátunk a
felkínált mezők közül. A használható mezők nagy részét taÍalmazza a program,
de adott esetben saját mezőket is készithetÍink' Az új oszlop mindig az elé az
oszlop clé kerül besztrrásra' ahová a helyi meniit kéItiik.

Szutjun-k be egy új osziopot' amiben a WBS-kódotjelenítjük megI
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Hozzunk létre egy€di mezőt!
(4. feladat)
Mint azt az előzőekben emlltettiik' a meglévő beép{tett oszlopokon kíl'itl saját
készítés{i mezőket is használhatunk a tevékenységek leírásifua. Nézzűnk erre
egy péld'ít!
Készítsün} egy Tevékenységtípus nevű mezőt, melynek elemeit ' lnformatika,
Ép etkiütelezés, Besz€rzés, Egyéb - egy lenyíló | istíból tudjuk kiválasztani és
hozzárendelni a tevékenységekhez'

Nyissú meg a Mezők páÍbeszedablakot az Eszközök menü Teslreszabás me-
üDontiábó1'

.0 f'r.q!|llr.Ü.ho! c*í|'(6!ó rn.|tl

]|grylié3 !11r llldll 9ár'!!s.,'

A feljövő párbeszédablak EgyéDi mezóL lapján válasszuk a szöveg meótipust,
majd a lista egyik |etszó|eges e|emól kÜetötve nyomjuk meg az Átnevezés gom-
bot, és adjuDk nevet a mezőnek'

Az így létrehozott új mező eleÍlleit a párbeszédablak Értéklista gombját meg-
nyomva tudjuk bevinni.

I
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Ezzel készen is vag).unk a mező létrehozásával' Az előző pontná] ismeÍetett
módon szúdunl( b€ egy új oszlopot a már meglévő Előfonások nevei osz1op elé-
A ]ista most már az imént készitett mezőt is tartalmazni fogja, Tevék€nységtípus
(Szövegl) néven. Az áblán láüató módon rendeljiik a tevékenysógeket a négy
kategórja va]amelyikéhez'

g tBl{'!íö tí n*á|'!o*
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Készí.sünk menüben is megi€|cnó szíírőt!
(5. feladat)
A Projekt menü Szűrés alapja mcnüpontban előre összeállított feltótelekből el-
mentett szűrők á]]nak rendelkezésünkr€. amelyekkel szűkíthetjük az egyszete
megjelenő tevékenységek kijrét. Alapesetben a Minden t€vékenység menüpont
vaÍ! kiválaszwa, azaz semmilyen feltéle| nem befolyásoÜa a mcgje|enóst, min-
den tevékcnység látsz]k' Egyedi |e]tételckke] működő szűrőt mi macunk is lét-
reho./halunk. ha J Incnii aIj in á to\ ibbi s.rurdk lnenüponIo| ki\ dIa.zljuL'

tsbr.&d!' e(leb!..' I

Y:.
r&&!d{ las

A megielenó párbeszédablak Új gombjáÍá kattinlv--.a á]Iilhatjuk bc a íe]tótelein-
ket. Amenüben a szűó a mcgadott néven fog szerepelni. ha bejelöljük a Me&je.
]enílés a menübenjelölőnégyzetct' A Mczőnév oszlopban l istából választhatuDk
a mezőnevek közül' Vá]asszuk a korábban ál1alunk lélrehozott T€vékcnvsést!
pus (s7öveg| ) mezö|. majd á|lilsu| bc a Proba mc7öben J rc|áciöt es vá|;ss;rk
a mezőből az Infomatika éÍtéket. !.ocadiuk e] a beállílást.
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Munkánl eredményeként, ha most ]enyitjuk a Plojekt menüt, majd a sárés
alapja almenü elemei közül az Infonnatika menüpontot válasÍjuk. csak az ln-
formatika tevékcnysógtípusú elemek fo8nak megjeleDni.

E'yi'|t!Y'e.di 6sr 9üei

E'on&to'&i! dáp)*: b*ÍÉ5 rÍípórtt5&i'

9íÉ*á:Gl

!íB5

l

l

&P *Ís.n&l

Eg{ri* de,óíta|íü

E a-eJrct{.ir

Edt!.F...tgnórí'

Al|itsuk bc az egyes tevékenységekre tcrvezett időtartamokat!
(ó. feladat)
Ennek legegyszcrűbb módja' ha Gantl.diagram nózetben az ldótartam oszlop
elemeit a mczóbe kattintís után átiiuk.

1

111
rr2
1.2

l l?

132
r 33

t5

|r1ú9zo'i á9 iifu|n'] |'j e9rÍd!.* bo9Jeííé!!

Híó'a *'Lla[.n&ü!a . vJ|]Ú|í| óÚ9&'} ]nÍütnáti|G hi|d'iláho!
F{'2h! @Enydisdho. Üít|alo!ófrllk.!!í! á3'nk|int&'k.í!9r!ot

t]!!íílg.!|qjrall €. s:Eú! r5.lá|y n.$yüli

T.v.|G'y'9&rd.iEi.,' lm+ÉÉ

md.brtlrok h*sro..i!r

lfo!ibúlorcl lÚ'zá i|j'a

veíe't i.ed(d+a't átérepii'(
sftíé|y'€1 3lbhpí'{3.
Uj muDk.|{Í*ik .b bÁ13 |'

! |Ííonnil;| h;l;. rr.lít||i6i
Úi dfo *díd..9ikn'ót tt|.píós.

Egy másik lchetősóg ugyanefre' ha dup|án kaltintunk az adotl tcvékenység so
rán, majd a páÍbcszédablak A]talános ]apján az ldőtartam mezőt módositjuk.
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E l11f'lillllLi itt'!'::.;t t:' ::,
,u.*;-- ln";.r"* I :,,r.,*r. i s*..x I r+'*** | rer**.r

l*.r&t&'; Í-.j ' ':.l tr B.LÍIA!' iii *'

B*rÁ': 

-tÚ 

+

Uei lFírli'l ien'ii,!!<'r* i,ll.|.!]i tü|

p':ú'"g Jy[ | |i! 
.'i1

r!*rlMl

t.ién, FÚ:n::t-- -l

A íélkőVér bctűkkei 1Íegie]enilctt fijtevókenységek időtarlamát nem tudjuk át.
imi' hiszen ezck a lésztevókenységekbijl számílotl összegek lesznek. Figyetük
meg, hogy konkjét időtarlamok mcgadása után e]tÍinnek a kérdőjclek az időtaÍ-
iamok számórlékei melló1. hisz ezek most már ncm becsült időtartalÍiként szere
pehtek a rendszclben' 

^Tcvékenysóg 
oszlop lcg1etején lóvő szimítotl időtaltam

akkor rog kórdijje] nélkiili\'é. azaz számított és ncm pedig becsült értékké válni,
há miDden a]sóbb szintcl1]évö tevókenység időíartamát átirtxk'

Mivel n1ég nem adfuk lneg a tevókenysógek kezdetének időpontjál' és így min-
den tevékenység a projekt irrdilásának napján kczdődik. a plojekt teljes bossza a
leghosszabb tcl'ékenysógre s7ánt időtartammal fog megcgyezni'

bu'. i .  cJE 11Áv.Y: '  FÉ7J sq..n n9{.oé
BBÍ.:Ps:rHk5.Fs.?H[5,:p: ' r 'H| is. ' r lÍh.tFs i/HKscp.

r-.:
niq:I:.:.lr

l!I=Í:.:j!]'.=]:r
:tii:tEti;
L,i::lE:-n-j::: .1

[-riiT'-il|]]i:-:ri;l,i::'i
at::::ar
a:ti:::ffi

(A Gant|-diagÍalnon kók sZínü
te szinú sávkónt pedig llz őket

sl|vkónt jeIennek meg a részlevékenysógek, Íeke-
összeÍbgó |őtevékenységck')
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Kapcsoljuk össze a tevékenysógeket!
(7. feladat)
E|őszü állitsuk be a szigoruan eglmásra épülö' egymást kövctő tevékenysé-
geket, a7'az azak^Í. amelyek közt BK (bcfcjezés kezdés) tipusú kapcsolat áIl
Íénn. Elsőként állítsuk be, hogy az iÍodabútorok leszáliítása csak azok beszel-
zése után indulhasson.

Az egyes tevékcnységek és aZ őkct mcgclőző tevékenységek közti kapcsolat
kjalakításához cantt.diagram nézetben kattintsun-k duplán az adott tevékeny-
ség sotán, majd a megnyíló párbcszódablakon' a Megelőzők ]apon válasszukki
a megelőző tcvékenysóg nevét. A kaposolat alapértelmezés szeÍint Befejezés
Kezdés tipusú, azaz eÍ nem kcll a listából kiválasztani. Ha a megelőzö tevé-
kenység befcjczése után íögtön kezdődik a tevékenység' azaz az cltérés 0 nap'
akkor aZ eItérés mezől rem keli álállilanun}

|. Ú9yíi|rio|9'l.Íi 6 
'túi 

Gii.ii lL|;jÚí

Éi'i':éiái .ií .

I s l -EJ

BeállíLis után a Megelőzők osz]opba bekerült a mcBelőző tevékenység sorának
száma' Ilyen esetekben' azaz BK típusú kapcsolat esetén, ilj.0 nap csúszással
induló tevókcnységek megelőzőit egyszenibben is felvihe!ük, ha a Megelőzők
oszlopba kattintva cgyszeden begópoljük a ne8előző tevékeny$ég soÍszámát.

l i l

' t t ' l
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A következó teYéken!'$égek esetén ugraníry Járjunk el:
. Az irodák berendezése a bútorok leszállításá után kezdődjön.
. A meglévő eszközpark áttelepítése az irodák b€Iendezése utiin indulhat'
. Az új informatikai eszközök telepitése a meglévő eszkóryaÍk áttelepités€

után induljon.
. A hálózat csatlakozta|ása a vállalat meglévő infomatikai hálózatához csak

az utáú töÍtenhet, hogy befejeződött az új infoÍaatikai eszkózök telepítése.
. A személyzet áttelepítése kövesse az új informatikai €szközők tel€pítése

tevékenységet.
. Az ügyfélszolgáaü és szervizosztály megnyitrására a személyzet áttelepíté

se után keriilhet sor'
. A műszaki és iÍlformatikai eszközök besz9rzését úgy ütemezziik, hogy an-

nak befejez&ése 5 
'appal 

konábban történjen meg' mint ahogyan a meglé.
vő eszkózpalk áttelepítése befejeződik'

Ha ezekke| végeztiinh akkoÍ térjtink Íá azoka a tevékeaysé8ekre, anrelyeknek
€gy másik tevék€nységgel tóÍténő kapcsolat]íÍa nem a befejezés-kezdés tipus
jellemző:
. A Ínűszakj és informatikai e'szközök beszerz€sét úgy ütemezák, hogy an-

nak befejeződése 5 nappal előzze m€g a meglévő eszközpark áttolepítésé-
nek befejeződését.

Ebben az esetben a TevékeÍlység adatai párbeszédablak Megelőzők lapján most
is ki kellválasáani a megelőző tevékenység nevét, ám most a kapcsolat tÍpusát
ís át kell állítanunk BB (befej ezés-befejezés) típusfua' valamint az eltéíést .5-rc
(5 nappal konábbim)'

Beállításunk jóváhagyása után a Tevékenységlista Megelőzők oszlopában a kö-
vetkezőt láthatjuk
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Ilyen esetekben is használhatjuk aá a módszeÍ, hogy a Tevékenységlista Meg-
előzők mezőjébe kijzvetlenül begépeljiik a kapcsolatjellemzőit megelőző sor-
szám4 kapcsolat típus4 eltáés sorrendben. (A nap méItékegység begép€lése
nem sztikséges.)

Vigyiik fel a kiivetkező tevékenységek kapcsolatát is:
. Az új munkatársak felvétele egy időben fejeződjék be a m€glévő munkatír-

sak (személyzet) áttelepítésével.
. A részleg megnyitásához csatlakozó marketing- és reklámtevék€nységek.

nek be kell fejeződniűk legkésőbb az új oszt.íly m€8nyitásakor

Adjunk újabb tevékenységeket a már meglévőkhöz!
(8-13. feladat)
Újabb tevékenységek beszurásakor szinte teljes egészében úgy kell e]jámunk,
mint aá tetíik a feladat legelején' amikor a tevékenységeket elkezdtiik soúan
eg}más után felvinni. A kiilönbség csak annyi, hogy most helyet kell csinálni a
meglévő Tevékenysé8listában, azaz iiles sort kell besaimunk.

Kéljünk helyi menüt annak a tevékenységnek a soÉzonosítójáÍa, amely elé be
szeretnénk ékelni az új tevékenység€t, majd a helyi menüből válasszuk az Uj
tevékenysé8 menüpontot !

t'. |ffom |tn| hó|ó'*| $.|nÍlÉ''
Ú'"űiffi *iiii:Á; 

'iiii;iófi 
i,iit . ! . t

t , ' t  2 l

A kialakult új sorban adjunk nevet a t€vékenységn€k. Az ily módon beszúrt
solban lévő tevékenység ugyanolyan szintű résztevékenység lesz, mint az őt
megelőző solbaÍl lévő (1.4'3), enÍlek megf€le1ően az €ttől lejjebb lévő tevékeny-
ségek wBs-kódjai is átszímozódtak. Nem csak itt tapasztalható azonban válto-
zás' Ha a M€gelőzők oszlop tafia]rnát is frgyeta€sen megYizsgáljuk, akkol aá
tapas'alhatjuk, hogy azokban a sorokban, ahol korábban a most besá új sol
alatti solokkal kialakított kapcsolat szercpelt (a reldámtevékenységet koÍábban
a 16. sorban lévó részleg megnyitásától tettiik ffiggóvé 16KB), most ez is
átalakult. Mivel a lészleg megnyitása a 16. soÍból a 17.-be kedlt, a koÍábban
kialakitott kapcsolat is ennek megf€lelően módosult.
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Ál]itsunk be a tevékenységÍe 5 napos időtartamot, majd rendeljiik az Informa.
tika tevék€nységtípüshoz! E|hez az ldőtaÍfuri' fiezőt í{uk át, valamint a Tevé-
kenységtípus mezőben válasszuk ki lisából az Informatika elemet.

Rá9/.! m.gryná#lo!.li-rn.í'

. 
-,,. rrsyrr:rilq*ierrts.iliaiiiil " i na

A Mlózat tesztelését az informatikai háózat csatlakoáatásával egy időben
kezdjilk' Kattintsunk a Megelőzők oszlopba a Tesztelés tevékenység sorában,
majd gépeljiik be a kapcsolatot leíró kódot'

l ltir .. . .-,:lrlry'tli ;ii'61d,1i lqr;e'
| '.'2 H'|él.l c..||.toa.É99 9 '| El'

i i'i9l 
.. 

|''fo;;í."i 
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i.''l.]rl] .'...,.!-.91!q..s1.Í.áí'9!.:' .|) !

Á szintén újonnan besárandó Tesztelés dokumentálása tevékenység esetében
ugyanígy jádunl eI !

vegyÍink fel látszattevékenységeket!

í14. feladat)
old.juk meg, hogy az Új munkaiíÍs felvétele tevékenység a Személyzet áttel€-
pitése előtt legkoíábban 20 nappalkezdődhessen' és legkesőbb ugyanezen tevé-
kenyseg befejezését követő 10. napon érjen véget.

sziimoljuÚk egy kicsit! A személyzeÍ áttelepítéséIe 5 napot szántunk' Ha egy
tevékenységet 20 nappa] korábban elkezdhetiiÚk' miít a SzeméIyzet áttelepíté-
se, ugyanaktoÍ l0 nappal tovább húzhatjuk a'nak befejezését' akkor erre az új
tevékenysé$e összesen 35 nap időtartam á11 rendelkezésünke.

Az eset kapcsán két technil(ai probléÍr.ával is szembesüliink' Az egyik az, ho-
gyan helyezziik el a 20 napos tevékenységet a rendelkezésiinloe á1ló 35 napban,
a másik' hogy hogyan kapcsoljunk egy tevékenységet két oldalÍól ugyanazon
meglévő tevékeíységhez.
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Lássuk a jelenlegi helyzetet:

1d

Mint látható, egy kapcsolat mal rögzitve van a Személyzet áttelepítése tevé-
kenységgel' E'z azt mntatja' hogy ü8yanazon a napon kell befejeződnie a kél
tevókenységlek'

Elsőként szüntessiik meg a két tevékenység közti kapcsolatot, aminek legegy-
szerűbb módja, hogy kitörőljük az Uj munkatárs Í.elvétele tevékenység sorából
a Megelőzők mező taíalmát. Á tevékenység kezdcte így kapcsolat nélkii] visz-
szaugrik a projekt kezdődífumáÍa.

Á ítsuk be újla e tevékenység kapcsolatát, méghozzá úgy, hogy kezdete a sze-
mé]yzet áttelepítése tevékcnység kezdete e1őtt 20 nappal kezdődjön! A tevé.
kenység sol|ín dupla kattin|ás Útán megnyíló Tevékenység adatai párbeszédab-
lak Megelőzcík lapjrín trrdiuk megtenni abeállítást.

Most próbáljuk ugyanezt a tevékenységel még egyszel hozzíkapcso]ni a Sze'
mólyzct átte]epítéséhez' Hibaüzenctct kapunk!
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A problóma az, hogy a Microsoft office Project nem enged egy tevékenységet
kétszer is ugyanabhoz a megelőzőhöz kapcsolni!

Ezt a problémát úgy hidalhatj uk át' ha felvesziink egy plusz tevékenységet azéIt,
hogy ezen keresáiil kialakíthassuk a hiányzó kapcsolatot. Az ilyen célból felvett
plusz tevékenységet lálszattevékenységnek nevezziik!

A látszattevékenység hosszálak 0 napot adjunk, majd állítsuk be, hogy ugyan-
azon a napon kezdődjön' mint a személyzet áttelepítése' (A látszattevékenysé-
gek megkiilönböztetéséte a neve előtt hasmált kiitőjelet szoktuk alka]Ínazi-)

],3 ó

Eá a tevékenységet azéÍt szúrfuk be, hogy a két említett tevékenységet (sze-
mélyzet áttelepítése, valamint Új munkatársak felvétele) ezen keresáiil még
egyszeÍ kapcsolatba tudjuk hozÍli.

A látszattevék€nység Meg€lőzőit á köv€tkezőkóppetr ál|ítsuk b€:
. A ]átszattevékenység a személyzet áttelepítesekor kezdődjön'
. Alátszattevék€nység l0 nappalkolábban legyen, mint az Új munkatárs fel-

vételének befejezése.

Ez utóbbi egy kis magyarázatra szorulhat' A feladat értelmében az Új munkaiárs
felvétele l0 nappal később fejezódhet be, mint a Személyzet áttelepítése (azaz
a látszattevékenység), viszont mi most a látszatt€vékenység irányából közelí-
tettiik meg az Új munkatlirs felvételét, aminek innen nézve 10 nappal koIábban
kell lennie, mint az Uj munkatfus felvételének vége'

A Gantt.diagmmon a két ill' három tevékenység képe következőképpen néz ki:
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AlapesetbeD, azaz ha nxís tényező 
'em 

játszik közre, az Új muntatárs felvétele
tevékelység a lehető legkofábbi időpoatban kezdódik, azaz 20 nappal a sze-
mélyzet áttelepítése előtt. Ha valamilyen oknál fogva csúszik a felvételi eljánás,
az még mindig az általunk szabott felső határoD (l0 nappal a személyzet átte-
lepítése után) belül mamdhat' Az így kialakult csrisási lehetőséget nevezziik
tertrlékidón€k.

Helyezzünk el mérfdldkövet a projektterver!
(15-17. f€ladat.|
A mér6ldkő a proj€kt lebonyolitása kapcsá! €gy.egy fontosebb á|lomós ki-
emelésére szolgáló e'szköz. MérÍöldkő jel€áeti egy teÍmék elkésáiltét, egy
mÜkaszakasz befej ezését, haíáridőket vagy ellenórzési poDtokat.

Bár a progÍaÍn a lehetőségét megadja annalg bos' báfuely tevékeDységet mér-
f('ldkőnekjelö1hesstitrk, ezt nem célszerú így megtenrri. Ekkor ugyanis a Gantt-
diagramon a tevékenység hosszát szem]életesen mutató sáv hely€tl egy 0 hosz-
szuságu tevékenység jelölésére szolgáló rombrrsá fogunk látni, ami megtévesz-
tó lehet. Mffóldkő elhelyezéséhez célszerű besámi egy új tevékenység€t.

Szúdun} be az Irodák berendezése után egy új tevékenységet, és adjuk neki az
.epill€Í kivit€lezése kész n€vet! (A mérft'ldkő Deve előtt szerepeltetett pont a
valós tevékelységelíől való megktilönböztetésre szolgá.)

Allítsunk be 0 nap időlartaÍnol erre a levékenysegre, hogy ez üe változtassa a
projek valós időtaÍtamát! Ezek után nfssuk meg á Tevékenység adatai páÍ-
beszédablakot (dupla kattintís a tevékenység soÍán), és a sp€ciális lap alján
váIasszuk a Megjelölés m&íijldkőkent opcíötl

i  1.2.2 hodák berende!ése

', 1.2.2,- - l,oa;t o"i"na"tii i 
'

. ' t.iJ, -* - 
tp,:reix,viierJ.ei" "Jiz 

'
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A mérföldkő nem €gy fx dátumhoz kőtött jellemző, hanem miüdig egy t€vé.
kenységtől ffigg. Ez aá jelenti, hogy ha a fevékeoység csríszik, vele egyútt a
merÍi'ldkő is áthelyeződik.

HaLáridőt is megadhafunk a mérfi'ldkőIe' így egyiitt lÍjuk az elvár.íst (lnt&idő)
és a várható állapotot (mérftildkő) is! A határidő beállííísa szint€n a Tevékeny-
ség adatai pfubeszédablak speciális lapján adbató meg.

Á!dó* | .€dó'e I E6f-á'd. spédáE

!;v| r6iEiÍffi;EEiE'-Ide-ta.

- 

)|q|!?r a..|ó,t,|..| ÉP|',Bi.

A báLíridőI ,,öld nyí|je|7ia Canfl-diagramon'

kodák belendezfue

'opuiú t<ivlretezese iieiz

Vi$rÍik fel az erőforrások adataiÍ!
(18. feladat)
Blőfoftísok adalainak rö g;z1téséhez,rá1ass^k aN eGt menü EÍőforíí! lap néze.
tet, vagy ha a képemyő bal szelén megje|enik a Nézetek sáv' akkol kattintsunk
ezen az Erőforn{s lap ikonÍa'

Tóltsűk ki a táblázat adalait a rendelkezésünkre álló adalokkal!

:ta : .  12 315
67B910 11 12
r3 14 rs 16ae13 19
2E^22a2wÁ26

-Ma: 
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R€nde|jük az erőforrásokat a tevékenységekhez|
(19. feladat)
Eüíek a múveletnek a végrehajtásiiÍa a választható nézetek szinte mindegyike
a|kalmas, d€ talán legcélszerűbb a Nézet menüből a Tevéken}ség kihasanálása
menüpontból, vagy a bal oldali Nézetek sá\'Íól az ugyanilyen nevű ikonnal el.
éÍhető nezetet választani.

Jelöljiik ki a tevékenysé8e! majd az eszktiáí(on kattibtsulk az EÍőfoÍrások
hozzárendelése ikonra.

l!* 9ird

gí*.t.lö m{*&fle* .
0Tl
i r i
ó bl '

xütEdd ée h1b'mrt öo '

A megnyíló párbeszédablakon válasszuk ki az adott tevékenysegh€z hozzálen.
delendő eófomásokat (ctrl billenB,liv€l egyszerre többet is lehet), majd kattint.
smk a Hozzáre[delés gombra.
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A hozzárendelést kővetően a tcvékcnysé8hez kapcsolva megjelennek a hozzá-
rendeit eófoÍások-
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Miután az összes tevókcnysóghez hozzárendelflik az erőfoÍásokat' váltsunk át
az Előfonás kihasználtsága nézetbe. ltt azt Láthaíuk' hogy Hovec' Éua neve
piros színű beíikke] van szedve. Apiros szin az erőforrás túlterheltségétjctzi'

rirda pg'k{ llerql9Í

: 1.,;; , , -  i , . ,

l)t ||i I,( 's crt:S, i r  H, l
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A niltcrheltség abbó| fakad' hogy az erőfoÍrás két párhuzamosan filtó tevékeny.
séghez is hozzá van rendelve' ami szIifi|iÍa napi 8 ónís munkáidő me]lert bizo.
nyos napokon 6 óra munlál je|entene.

ufiél4'ol,.i|dl é3 í'cMt
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simítsuk az erőforrások terheltségót!
í20. feladat)
|-Iól.onas kihaslnáttsága nizetbenjel ö l jük kl a lulIerhelt Hovecz fVa erdforÍásl.
majd válasszuk az Eszkózök menü Erőforrás-teÍhelés simitása menüpontját' A
tulterheléseket napok alapján keÍcssúk, majd kattintsunk a simitás végrehajüísa
sombm!

ll'í/tt'.F!'l!l!rí!!'rye$illllti]iil'L:+ii::i''' . :l

|7 5ii& átcdtóit.* ílt'.l'ü
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A simítást csak a kijelölt eóforráson végezzük!

Az ábrajól szemlélteti a simítás előtti és utáni állapot közti eltéÍést. ApÍogram
úgy o]dotta fel Hovecz Éva tulterbe]tséBét' hogy a TesáeÍedmények dol.umen-
iílását két Dappal eltolta'

i
$ i
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Rögzítsük az llaptervet!
(21. feladat)
Előszőr is vá]asszuk a Nézet menü Nyomon követési Gantt nézetet! (Vagy vá.
lasszuk a bal oldali Nézetetek sáv ugyani|yen nevű ikonját.)

Piros szÍDnel je|ennek meg azoknak a tevékenységeknek a sávjai, amelyek a lai.
tikus út elemei. Kritikus út azon tevékenységek sorozata, amelyek meghaiároz-
ák a pmjekt számitott hosszát' Ha e tevékenységek közül blíÍmelyik csúszik, az
halissal van a plojekt teljes hosszára.

Most válasszú az Eszközök menü Nyomon követés, Álapten mentése menü-
pontot. Alapbeá]litásokkal a tcl.jes projekt mentésre kerül'

EE!'li!!it-e4ail iirlr|:ri

tTostt

I

r
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A nyomon követési Gantt nézetbm ezek után dupla sávokjelzik a tevékenysé-
geket, szü.kén jelennek meg az alapterv, míg szíDesbeD a tényieges terv sávjai.

Al|ítsunk be állapotdátumot!
(22. Íe|^dlÍ)
A pÍqekt kezdési dáírma a Projek menü Projek adatai párbeszédablakól olvas-
hdló |c. f,/ a minIapiIdánlon 200g' |nffcius 5' AIhpoldi lum beaIl it.sjra ug]a]ritt
van ]ehetőség. Allítsuk be a projekkezdés utáni egy hónappal későbbi dátumot.

!li:1.',:i1ll;litttr;::ti;,u11:": t 'lr .tI" ' tr
é*"l!aí l. is, -:]

s!'qss !{F, r.....'.-_l i+e1",n'

o."*.-a*,, ltiTiiTiiii.--l !!.*r
fud.ry{í !élri Ls,{í;!bT t}:ddl, Pj!úi!

Az ál]apotdáhnnot je]ző vonal alapból ne1ll jelenik meg a Gantt-diagramon.
Megjelenítéshez kórjünk helyi menüt a diagram t€tszőleges részéL majdvá1asz-
szuk a Rácsvonalak nenúpontot!

F!@eigliiilil|iiiiiil,rr, ::!,

'*.J-€ *i |E h'-":

*";*,-
. r=j

t''.---] |í.j'.|;-_*-]

Á plírbeszédablak bal o]dali listájából válasszuk ki az Á apotdátum me&ielen!
tését' majd lendel,jiink hozzá vonalstílust| Az állapotdátum íiiggőleges vonal-
kéntjelenik meg az adott dátumná].
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Jelöljük a tevékenységek készÍi|tségi szintjét|
í23. feladat)
Kattintsunk duplán a tevékcnységen' majd a Tevékenység adatai pfubeszédab-
lakAltalános lapján állítsuk át a késztiltségi szintet'

ffiiili,;itr:: r..,, ,
IidrE | É0.6!ór I r,e''** | *oalt l löcrer.&* l tgÉr'..&

uw. lffi;ii;'EE.-iEEEc Eee*. F!;_" J r!".í{'

E-r& F6-l

k.d.' IPénB B,!] :l e.*.e".

ANyomon kóvctési Gantl-diagÍamot ez€k után is éÍdcmes megvizsgá|ni'

Atevókenység Vonalak me]]ett mc&je1ennek a kószültsé8i szinteket mutató s7á-
zalékos éÍtékck' és az összcfoglaló Vonaiaka is feljegyzésre keúlt a számitot!
készültségi fok.

Módosítsuk a t€vékenységek időtartamát!

(24. feladat)
A tevékooység során dupla kattiDtáS után mcgnyíló Tcvókenység adatai páÍ-
beszédab]akon változtassuk meg a Kezdés dátuma. valamint az Időtartam éI.
tékeke1.

ü9 Í.i 1)0 xá !9 Yái !! |.'| !. xál !9 A!
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Graíikusan is igen egyszerűen kivitelezhető a |evókenységek időbeli jellemzői-
nck módosítása' Gantt diagramon 1enyomott bal egérgombbal áthc]yezhetők. '.

' '  i I l '  mcreIeáeLol a Ie\éken}.cgeke|jcIZo 'a\ol '

Utemezzük át az állapotdátumig el nem készült tevékenységeket!
(25. feladat)
A korábban beá]lítot1á]l.potdátuÍnig el nenl készült |cvókcnységek átiitemezé-
séhez nyissuk le az Eszkő7ök menüt, majd válasszuk a Nyomon kö\'etós. Pro.
iekt |rissitése rnenüÍJontot'

ÍfffYf,W.i!/Ail?#t1:'r;i:.1:l!t) 1t::t:''' | .' j,
&''s |&s!í'J| lí'*Úád l 

'Éá{. ' 
] e$qÍ*é |ta*li#arl
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Az el nem készült munka átütemezésénél lévó d.áfumválasztó alapértelmezés

szeÍint a beá]lított állapotdátumot mutatja. EÍdemes szemiig}Íe vennl ezek utan

a pÍojekt Nyomon követési Gantt-diagramját.

loirvg8,LSj-!trfHS{j ll9A!Í 13 o0

r F-l i
? '1,t

Á befejezetl tevékenységekkel értelemszenlen semmi változás nem töÍtént'

A rrrár megkezdett. de be nem fcjezett tevékenységek esetén a tevékenységek

megszakít;sávai operált a pÍogram' míg a meg nem kezd€tt tevékenység€ket a

kapcsolatok fi gyel;mbe\ ételé\ el az állapotdáfum utánÍa csúsztatla. Az állapot.

dátum előft indu]ó te\ ékenvségekhez Kezdés legkorábban ekkor tipusú korlát

keÍtilt beállírásÍa. mei-vet az Indikátor oszlopban negjelent ikonok isjeleznek.

Nyomtassuk ki a Projektetl
(2ó. feladat)
ilőszor is vonszoljuk az áblakot felosz1ó \onalal úgy. hogy a nyomtatásban
megjeleníleni kívánt oszlop(ok) teljes egészébcn látszódjanak, majd válasszuk
a Fájl menü Nyomtatási kép menüpontját'

lqE
..,'-.8 'r i  t .1.  t lvr r  r
1l 11:
i  j  re
'c-'lE I ? I

m... . . . . . .

A nvonlatási kép eszköztárán nyomjuk meg az oldalbeá]lítás gombot, ma]d

katlintsunk a párb€szédablak láblóc fii]ére.
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A láblóc bal oldalára szánt tartal mat a BaLa Záfi lapfiil ki\.álasáása után ikonok.
ró1 tudjuk beszúmi. Az ikonok á]ta] megje]eníthető tal1alonról az egénnutaló
mellett mcgjclenő gyorstipp tájékoztat. Fogadjuk el a beállítást' majd a nyom-
tatási kép eszköztárában lóvő Nyomtatás gombra kattinlva Linyomtathatjuk a
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6. ProjektekminőségirányÍtása

Az üzleti életben a hosszú t.ivú sikeresség alapvető feltétele az, hogy az ügyfe-
lek termékeinltel, szolgáltatrisainkkal elégedettek legyeDek' Eá nagyon egy-
szedi kimondani' de szeÍvezeti keretekben megvalósítani csak akkoÍ lehet, ha a
minőség iránt az intézmény' szeÍvezet vezetése elkötel€zett, a minőségi célokat
mi'den munkatársban sikefil tudatositani, é8 a célok elérése édekébon kialaki
!otl szabab oká! 6i}erü| mindenkirel betanatni'

ó.1. Minőséglrányításirendszerek

Az elmúlt éltizedben 3z űgyfétközpontu szem|életmód íemcsak az üzleti éle1-
ben, de a táÍsada|mi élet minden területén, a közszolgá|tatásban, az e8észség.
iigyi intézményekben, az oktatási intézményekben egyaÍánt kőzpoúti kérdés-
sé vált. Az a gazdasági szervezet, amely ezt nem teszi magáévá' a nemzetközi
piacon egyáltaliá! nem, d€ itthon is egyre kevésbé számithat ijzleti sikerelrre,
komoly megÍende|ések€.

A hhöség|rány|tág| rénd9er
fo|vamatos fél| €szté*

|42' ábra
Mi!őségbi2tosítás1 ríd.szer fejlesztése

Á minőségközpontu mÍÍködés feltetelrendszerének kialakítására nemzetkö.
zi szabványokat dolgoztak ki' A koÍszed minőségin{nyíási szabványok kóz-
ponda a genfi Nemzetközi szabványtigyi szeÍvez€t (angolul: Intemational
organization foÍ standardizatíon, rövidítése| Iso). Az első nenuetközi szab-
vályt az Íso 1987-ben jelentette meg' és a fejlesáés azóta folyamatosan taÍt.

Á termék
e|őá||íÉsa,
szo'gáltatás
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Á neÍEettözi szabványokat 
^z 

egyes oBágok hoíosítják, a?z' hrlakÍ|jik a
szabvány saját, nemzeti változatait' A' elrnrrlt évokben MagyarországoD alkal-
mazott honosított szabvány az Msz EN 900l:2001, de mivel2008-ban meg-
jelent az új nemze&öá váItozat, két éven belül mhden szeÍvezetnek a saját
ÍeDdszeret lovábbfejles've _ át kell témie az új íendszerre.

A minősé8irányítási lendsze! fejlesztése és bevezetése egy szewezet milködé-
sének te1jes átgondolásával jár, eppeb' ezéft áItalában költséges, és a szeÍvezet
méretétől, tevékenységei, szolgáltatásai bonyolultságától ffiggöen bosszu folya-
mat, amÜ egy ta ÍsítáEsal záru]. A fejle$ztest es a bevezetest |€gtiibbszöÍ egy
kulső, erre szakosodott taüácsadó cég végzi, a tanúslíást pedig csak megfele-
lő jogosítváínyal rendelkező szeffezet végeáeti' Es ezz€l a fejlesztés íem ér
véget, ugyaíis a rcn.lszeí mjködését folyamatosan felül kell vizsgáltatni, és a
tanúsíüíst ami a szervezet számára pot€nciális iizleti előnyöket jel€nthet _ idő-
szakonkent (általában háÍomévente) meg kell ismételni' Ma máÍ MagyaloIszá.
gon is eléÍkeztülk odáig, hogy bizonyos ipalágakban (például áz él€lÍniszer-
iparban) a minőségirrányítási lendszeÍ bevezetés€ kötelező'

A minősegiÍányílás a szervezet belsó folyamatainak szabályozására vonatkc
zó tecbnikik, eljárások összessége, amelyek a vevők, me8lend€lők azoíosan
magas színvonalú kiszolgálását célozzák. A folyamatos felülvizsgálat az úgy-
nevezett minőségbiztosítás _ szavatolja, hogy a iánúsitvámyal rendelkező cég
betartja a kidolgomtt szabályokaq termékeiben é8 szolgáltotásaiban a vevők
mogbízhatnak. A mirrőségb|ztosítás a folyamatok m€gfigy€léré, €lsősorbrn e
hlbík Ííeg€lőzés€ érd€kéb€!.

Mindenki tiszt.ában van azzal, hogy a hibrik véglegesen és tökéletesen sohaseú
küszöbölbetőek ki, de az ellenőÍzés, értékelés és beavatkozás lehetőség a folya-
matos javításra' Az Iso r€ndszer központi elve az úgynevezett PDCA (Plan-
Do-check-Aot) ciklus, amely szeriít a Terv€zés-végrehrjtÁ9-Ell€nőrzés-
B9lYatkoás r minőcéglráDyíüísi rend$zer köío|ytmrtr.

A miDőségiráíyítási lendszor a minőség szempoítjából lényeges összes folya-
matot és eljárást szabályozó rendszer, aÍnely kiterjed arra is, hogy a szeívezet
hogyan biáosítja a teÍmeléghez, szolgáltatísok folytatás.íhoz szll].séges szemé-
lyi' tírgyi' Énziigyi erőfonásokat. A rendszer műkódésenek alapja és b?.nyí-
téka az egyértel.műen meghatározott dokumentációs Íendszeí

Á minőségirÁnyít.ási rcndsz.r rész.i

. Minőségpolitikal a szgrvezet miÍtőségle vonatkozó, a felső vezetés által
hivatalosaí kinyilvánított általlános elkötelezettsége és irán}ryonala.

. Minősegcélok: celok, tervek, a mi!ős€gpolitika ,,lebofuása''
hossá és róvid tívú p.ogramokra és elvégzendő f€tadatokra'
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Minóségirányítási kézikiinyv: a vállalat minőségiigyi rendszerének alap-
dokumentuma, amely meghatíIozza a minőségügyi rendszel mÍíködését, a
felelős személyek körét, azok feladatát, felelősségét és haáskörét.
MinőségtánÉási €ljórás: egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének
előíÍ módja, rész1etes szabályozása, lehet dokumentált, vagy nem doku-
mentált.
MinőségiÍánÉási utasítások (munkautasítások): a vé$€hajt)ás módjának
operatlv szabályozását meghatfuozó dokumenfumok.
F€lj€g}zések: dokumentumok, amelyek ltjgzítik az elá1 eÍedményeket, bi-
zonyítják a tevékenység megtöfténtét (igazolások, jegyzőkönyvek)'

1\

ta.*a"*"ila" *.*a-.\

ttiÍÚ6réliÉryiia' dióÍások

143' ábm
Mjtrőségbiztosi|ís

6,2. Proiektekminőségbiáosítása

A projekttevékenységek a szervezet é1etében €gy€di és €gyszeri, komplex cél-
kitűzések megvalósításáÍa iÍán}u]nak' és többnÉe komoly bef€ktetést igé-
nyelnek. A projekt sikeÍe vagy sikeltelensége a sze /ezet további működéséÍe,
lehetőségeirc hosszú Lávon hhathat. A szeÚezetÍlek minden eszköá meg kell
mgadnia arihoz, hogy a befeketések ne vesszenek kiÍba' a szervezet jövője
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szempontjából érhető eÍedméDyek sztilessetrelc FiTe adhat bitosítékot a Ú|i-
ffiséginííyíiisi szeDpontok éwényesítese' amely abban az esotben is elvárható,
ha a szeÍvezet saját Íninőségirányítási rendszenel még nem r9nd€lkezik-

A proj€kt ÚlnőrégirÁn}'ítás! afra irányul! hog"v ! megvrlósÍtás rorán bc.
következő hibák valószínűségét a minimálisr. csökkentso. EttÍlok biztosíté-
ka a hibák megelőzesére szolgáló alapos tervezés, a tevékenysegek folyamatos
ellenőrzeée' éÍékelé6€, é6 az esetleges hjbák bekövetkezését követő azon'ali
beavatkozások szabályozása a teUes projekidószaka és minden tevéketrységre
kiterjedőeü. A proj€kt minőségirán}'ítási rendsz€r€ gyakorhtilag egyenéÍté-
kú a pro|cktfolyrmltokbr beépü|ő PDCA cik|ussrl.

A proj€kt minőségbiztosílása a vo'atkozó miÍősegi szabványok és kóvete|Íné
nyek betaÍtását feltigyeli, és éppen ezert a projelden beltili .'sszes folyaiíatra és
tevékenységre, a proj€k teUes életciklusára ki kell, hogy teÍjedjen.

A minő6&bi2tosítás €|eDei:

o a hibák megelőzésére vonatj(oá intézkedések t9rvezése;
. az esetleges hibá& feltíÉs4 a beavatkozás (helyesbítés) leffezése és végig-

vezetése, a |olyamatos ellenőrzés, éÍtékelés, a részeÍedmények összevetése
(a méÍfijldkövek) a tervekl.el;

. a teÍvezett projektvezetesi módszerek betartásának fgyelemmel llséÍése;

. a kommunMció módszereil€k ellenőÍzése;
l a dokumentálási elj;irások b€taÍtásának ellenörzése'

A minősé8biztosítas hozzájárul ahhoz, hogy a proj€kt a teir'ezett erőforrások
felhasználásával. adott időkereteken belül a projekttulajdonos igényeinok meg.
feleló projektercdméDÍ hozzon létre.

6.3. tne enőrző kérdés€k

l. Melyek egy minóséghialtási lebdszeÍ Íészei?
2' Miért va! szükség minóségiÍánltási szabványoka?
3. Mi az ISO?
4' Mely t€Íttletek szabályozásáÍa van sziibég egy Fojekt Biíősegbizto6ítási

rendozeÉnek kidolgozísánál?
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7, Informatikai projektek

7.I. Áz informatikai projektek sajátosságai

Az infonnatikai pTojektek Dem sorolhatóak be egyátelmíien a korábban megha.
tározott típusok egyikébe seÍ\ ugyaÍ'is ozekben a projeldekben tiibbnyire egyi-
dejűleg jelen van a technológiai fejlesáés, a beÍuházás és a szervezeti stfukh1Ía
átszervezése, fejlesztése is.

Az itrformadkai projekt a sz€rY€zet stratéglai céljaihoz krpcro|ódó új ií-
formstikai megoldások Alkalrtrazása, fejl€sztés€ (továbbf€j|erzlése)' b€vs.
zetér€. A pÍojeld kitei€dhet a szeÍvezet teljes belső információs rcndsz€rére;
olyatr folyamatokat érint _ minÍ az infoÍmáció előállítása. feldolgoz|ása, táIolása
és elosztísa', amelyek kihatnak a szervezet összes tevékenységéÉ'

További Dagyon fontos sajátosság, amely az informatikai projekteket alap-
vetően megkiilönbözteti más típusoktól' az Áő ÍneúdtA(ozó szeIep9. Az
iafokommunikációs tecbno|ógia felgyoBult fejlődése lem teszi lehetővé azt,
hogy a fejlesztés esetleg több éüg eltaÍtson. A 70-es, 80.as évekbe4 számos
olyan, hosszan tartó szimítástecbíikai beruhlízásról olvashattÚ]q a$ely az át-
adrás pillanatában szoftver- és haldveroldaból eryaÍánt elavult volt.

B8' 1'919-es izsgáIateredménye szeÍint a megkezdett szoftverek fele elkésáIt,
de sohasem hasznáIták, negyede el sem készült, negyedet használiák, de ti'bb-
szöTi módositás utfu. Akkori tapasztalatok szerint a hibajavítás a pÍogÍamozísi
idő 80%-át tette ki' A szoítverfejlesáési projektek sikeíeleoségélek okakéÍ
leggyakabban az alábbiakat jelölték meg:

r hossá fejlesztési idő közben elaurl;
. rosszulbecsiil| magas kö]tség;
. a rendszer rugalnallon;
o felhasaá|ói igényekÍlek nem teqz eleget.
. redundauciáttaÍtalmaz (többszöós adattárolás);
. a Íégi rendszer hiányosságait nem kÍiszijböli ki (a teljesség hiánya).

A sikeÍtelen fejlesztések tőmeges megielenése vezetett arra a felismeÍésre, hogy
a szoftverfejlesztések teljesen új, rendsz€BzeÍ életű tervezési és fejl€sáési
módszeÍek€t igényelnek, amelyek bizonyos mértékben áfueszik az ipari termé.
k€k fejlesáésének tecbnoló8iáját' A hetvenes évek végén Ínegj€l€nt módsz€Í.
tá4 a2 ssADM (stluctÚed system Ánalysis aíd Design Metbod) alapjaiban
változtatta meg a te{ezési és fejlesztési megközelítésmódot, és amelyn€k leg.
foltosabb sajátosságai a t€rmékszemléletíl' íelhrsználóközpoltí és minóségl
e|vek.t érvéÍy€sítő m€gköz€|ítés. Az SSADM egyik leglényegesebb újítása
az, hogy a tervezés középpontjába az adatokat, a sz€8ezetben zajló leglényege.
sebb eseményeket és folyamatokat helyezi'
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szintén elsősolban az ilformatitai projekt€k tervezésóle dolgoáák ki a brit kor-
mány táÍnogatísával a PRINCE (Projects in control]€d Environments) pro-
j€ktL.Ányítási módszortut, amely az ind{Lístólaz átadásig végigkiséÍi a teljes
projektciklust. A PRINoE módszeÍtaít I990-ben publikáltík' és a3rlak ellenéÍe,
ho$/ eredetileg a bÍit kormányhivatalok számára készült' .z infoTmatikai pro-
jektek fejleszté$jben elősz.ir o$zágos szinlen' később világszerte elterjedt,

A PRINCE módszertan szabványositott projektvezetési rendszer, eljáJások jól
meghatározott soÍozata' amely középpontba helyezi a projeket megvalósító
szeív€zet igény€it és elváIáMit' A fuódszeÍtan kidolgozóiúak az volt az alap.
gondolata, hogy az iíformatikai projel1 megrendelői olyaü szervezetek, aEe-
lyek alapvetó€n nem rendelkeznek olyan szintii informatikai felkészültséggel,
amely a projekt szakszeÍű iÍányílíshoz sztlkséges, és így kí vannak szolgáItatva
a fejlesztést végző vállalkozói szervezeteknek'

Éppen ezért a PRINCE projektiránltási módszeítan lépésről lepésíe veze-
ti a projekttulajdonost a projeltmegvalósít{si fo|yaú'nat egészeD,. Fz az e|jánás
ug].anaktor igyekszik egyfajta korrek egyen$íLlÍ tartani a projektulajdono6 és
a vála]kozó éIdekei között' Nem szabad azonban megfeledkezni anóI, bogy a
PRINCE etfuás alkalmazása ls feltéte|ezi azokat a projektmenedzsmeít-isme-
reteket, amelyeket e kön}'v megelőző oldalai tartalmaznak.

Az objektumolientált elterjedés€vel az l98Gas évek végén
megielentek az objekfumszemléletü elemzési és tervezési módszertanok.

objektumorientált módszertanok:
. 1986-ban W. Lorcnsen a valósiig absztÍakciqát áuítja a íejlesáés közép-

pontjába.
. l990.ben az oodooD módszeftant P. coad és E. Yourdon fejlesáette ki.

A módszeI az objeliÍum szerkezetét és viselkedését vizsgálja; eá a módszeft
Yourdon 1994-beí RAD technológiává fejlesztette,

. 199l.benjel€nt meg a J. Rumbaugh-féle oMT, a fejlesztés teljes életciklu-
sáÍa kiteÍjedő módszertaÍ' és e$zközÍendszer.

. l992.ben j€lent meg J. Martin és J. odell ooIE módszeÍtana, amely 
^zoMT- l részletesebb egységekÍe bo!Úa a fejlesáési életciklust'

. l994-beí C. Booch léÍehoáa az ooADA módszertant, mel}'nek öt fázisa
lett: koncepciókészítés, analízis, tervezés, fnom t€ry rendszerkiivetés.

Az imént fetsorolt obJ€ktumorientált Eódsz€rtanok köziil összefog|aliuk a
két |eg€ltorj€dtebb' rz oMT és az ooIE legfotrtosobb lellemzőit.
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Az oMT jeuemzői;

7 Íázis^ van..
. koücepciókésátes,
. analízis!
. rcndszel tervezése,
. objekÍum-modelltervezése,
. implementáció,
. tesáelés,
. rendszeÍkóvetés'

144' ábra
OMI modellek kaDcsolatai

Az ooIE módsz€rtán jellemzői:
. nagyvállalati rendszerek fejlesáéseÍe ajánlott,
. top.do$'í szelkoz€tii (,'alulról felfelé'' típusú) költségvetés,
. komponensei:konstrukció,teÍezés,€lemzés,stratégia.

Az informÁciós íendszer . vállalat
. kömyezetére,
. belső m{iködésére.
. a vállalat es kömyezete között lezajló folyamatokra

vonatkozó adatok be$^]jtését. tárolását, feldolgozását és infomációszolgálta.
tást €gyaránt átfedi. Egy ilyen, tetes rcndszert átfogó fejlesáés nem egyszení-
en a techno|ógiai infrasílktúÍa (szoftvel, hardveÍ) kialakításával, hanem adott
esetbgn a belső folyamatok t€ljesen új modelljének megtervezésével, az átáIlás
soÍín várható kockízatok alapos át8ondolMval jár'

A szeÍvezemek azonosítania kell a tevékenységéhez alapvetően szükséges adat-
íorrásokat, kezdve a hosszú tá}'li teí/ezéshez kapcsolódó, üzleti döntésekhez

Oblektum
modell

KTVetE rnény
Tn00el

Dinamikus
modell
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szÍúség€s ',stratégiai'' célú (kÍilső. belső) adatfoÍnásoldóI a mindemapi mulka.
miiveletek Íugalmas lebonyolításához szÍikséges ,'opeÍatív'' cé]ú (külső, be]ső)
adatfomísokí8' Arra a kérde6re, hogy ,,melyik inte8nilt vállalatirályítási re!d.
szett a|ka|Ínazzuk?',, informatikai sb?tégia hiányában nem lehetjó| válaszolni.

Kiemelt frgye|Íret kell kapjon a projekten belü|i humáÍerőfoÍtás.fejlesztés, hi.
ózen az új teohÍológia alkalnazisálol váí eredményesség azon múlilq hogy a
mulkatáÍsak rende|keznek.e az új technológia hatékony haszná|atához szüksé-
ges kompetenciákl.al.

A fenti€kből következik, hogy Das/obb léptékíl lnforEatlkrl proJekt betn.
dí.ásánrk r|apv€tó fe|tétele rz' bogy ! szcrvEzot reDdelkezzan infoÍm.tik.i
3trrtégiává|.

Ha egy vál|alat vezetése úgy dönt, hogy nem a piacon kapható, kész információs
rendszeÍt fogio alkalmazni' hanem egy projekt keíetén belül saját fejlesztesre
vállalkozik' a tervezési fázisban jóval nagyobb belső humánerőfomis.igénnyel
kell sámo|nia.

A szoftverfejlBz.ég életci|dusót sokfelek€ppen írják le, de az a|ábbiakban fe|.
soro|t lépések mindegyik változatban kózósek:
. A prob|éma meghat]ározása, elemzése
. Rendszerjavaslal kido|gozása -követelményelemzés
. szoftverspeciíkáció
. szoftveÍtervezesésimplemenüíció
. szoftveÍvalidáció (egységtesá' integnáció' rendszertesa)
. Rendszeniladás
. Bevezelés
. Üzemeltetés'kaÍbantanás

A rendszerjavaslat kidolgoási fáziúban a projektÍnenedzsmentnek és a belső
folyamatokatjól ismeró szakembereknek intenziven együtt kell míikódDiük a2
informatikai fejleszlőkkel ahhoa hogy a végteÍmék valóban alkalmas legyen
arm. amiÍe szálták.

7.2. Aszoftverfejlesztési projek.ek számítógépes eszközei

A 70-es évek végén jel€ntek me8 azok a szoftvereszkőzök, amelyek a szoftver.
fejlesáő munka bizonyos fázisait próbáltá* meg sá$ítógélesíteni. Nagyobb
Íendszerek teÍvezése soÍár világoss.i vált, hogy a terveés és a fejlesÍés nern
csak kreatív munkábó| áll, a Íészfeladalok kózött sá$os unalmas, gép€sílhelő
míivelet van. Ily€n példáu| egy nagyobb rendszeÍ esetá a páÍbeszédablakok
me8teÍvezése. Másfelől viszont a2 is előfoídul, hogy a rendszer méÍete miatt az
adatnodell a fejlesztri számára áttekinthetetle!Ílé válik, úem sikerül kisámi a
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redundanciát' Az elemzésÍe célszeÍú lenne ilyen osetekben magiát a számítogé
pel alkalma^i. A 70-es évokbon alakultak ki az első olyan, tervezést és fElesz.
tést támogató szoftverck, amelyek alkalmasak voltak általábaú a projektmunka
és azon belül a szoftverfejlesztési projekek támogatásáTa' Azóta folyamatosa'l
fejlosztik azokat a szoftverek€t, amelyek

. az iizleti teÜek összeállításában'

. aprojektÍn€nedzsmentheztáÍtozómunkákbaÍ,

. az elemzés. teÍvezés soráÍt.
o aszoftverfejlesáésber\
. a szoftvermodu|ok inlegrá|ása és teszlr|és€ során'
. aszoftveÍekpÍototipüsainake|készítésében,
. a fejlesztói ás felhasználói dokumeÍ'ticiók elkészítéséb€n
komoly trímo gatást nyújtalak.

A fenti funkciók egy részét néhány adatbázis-kezelő rendszerben is megtaláljuk.
A Micrcsoft Access adatbázis-k€zelő például jeleDtős támogatást nÉjt az adat
bázi6 inteBritásának ellenőrzésében, az adatrnodell dokumentálásában.

7,2,1. CASE eszl.ózijk

A sámítógéppel támogrtott tervezés kialakulása a 80-as évek e|ejére tehető.
Azokat a szoftvereke! amelyek támoga!ák' Iészben automatiáljá'k a2 alkal.
mazói Íendszerek tervezését, eleÍÍjzését' kiütelezését, láÍnogatjá* a rendszeÍ
dokumentálását, tesztelését és karbantaltását, cAsE (computér Aided soft.
ware Engeneering: számítógéppel támogatott szoftverfejlesztők) eszkózökíek
nevezztik. A fejlesztés teljes életciklusát lefedő cAsE eszközök kódgeneIátort
is taÍtalmaznak, ezek az ún' alkalmazásgenelátorok. Az alkalmazásgoneÍátorok
negyediL ötődik generációs progÍamozási eszközök (4GL' 5GL). olyan prog-
ramfejlesáő kömyezetek, amelyek a megtervezett adatmodell alapján képesek
automatikusan 1eprogramozli az alkalmazói szoftvereket'

145. ába
cAsE e.zk&ók, módsz..tanok és az éleíciklB kaposo|ál,a
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A szoftverek botlyolultságának növekedesével párhuzamosan számos te1.r'ezé-
si módszertant dolgoztak ki' amelyek formalizáták a teÍvezési folyamatot, ki.
alakitanak egy saját grafikus lendszeímodellt és egy e8ységes jelölésrcndszert;
szabványosítják a terveés dokumenúciós rendszeÉt.

Á cAsE rlapv€tő szokíhatísrit 
'z 

!|Ábbiakban foglalhatjuk óssze:

1. IntegÍilját a fejlesztőeszközöket'
Támogatják az adaknodell tervezését és eleÍnzését, tartalmaznak proglam-
geneútort'

2. Irányítják 8 fejlesáési folyamatot, meghatározzák a f€jlesztés !észfeladata-
i l . te\ékenységeil '

3 Utemgzik a feladatokat, kezelik az egyes verziókat'
Alendelkezésre álló erőfonrisok és a célkitiízés ismerelében meghatározzák
a fo|yamatok időbeli és logikai soneldjét, ütemezik a feladatokat (PERT
módszer).

4. szótárban rögzítik a fejlesÍés fontos eseményei! eredményeit'7
5. Jelentéseket készítenek.

Az adatszótár alapján €lkészítik a felhasználói interfészeket, képemyő- és
listateíveket.

6. Ellenőrzik a .endszel logikai helyességét (pl. elvégzik a normalizálást).
7. Integíáljá* az oredményeket.

A helyes logikai teÍv alapján elkészítik a kiviteli tervekel, a 4cL alkalÍÍra-
zásfej1esáő inputját.

8' DokumentáIástvégezlek.
outputként szolgáltatják a rendszeftervet, üzemeltetési és felhaszn.ílói ké-
zikőn}"r'ot.

7.2.2' CASE.szki'zök csopo|,osíást

A cAsE l€ndszoreket osztá|yozhstjuk rz alaPjátr' hory
. milyen tervezési módsz€ItaDla cpühek;
. milyen kódgenerátonal dolgoznak (4GL);
. milyenadátbázisokattámogatnak'

Egy másik csoportosítási szempont az, hogy a fejlesáés melyik fázisát támogat-
ják, és m€nnyire sokoldalúak a szo1gáltatásaik.

7 LjEehmat é8y adltbar(o{ (.d.tszótáí)' Ú.ly t'íltn.u 2 ce}s és2eEd''é!y.1c. vÓMtkeó
jcgyzÓlÓnytlet' a atbtotai folyamtosm alÓalizálj]iL Á smtjÍban rámljál ! Mdg@lctré!
rc' Eflezéft és Gészhm) a }iiteleresE voútl.oó ilfomációkal, Egy adott 9s2kóz lzót4rámt
felépí|ése' |4tulE. ös2eiiiggésbe! m Ú általa iáíogatolt foódszo.laful vasy nódsz.Íláok}ll,
és ane]yí€t l3|tBlEa viszonylag kömye! (ált6lábm grankusan & szövegesel clydán' bó\'ltüeló' A
betövetlQzó váltoásokal aulomn]rüse k.ivcü'
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Integráltság szeriDt' kóvetké2ó caoportosítás lehetséges:
o CASE Tools: legalább egy fázisl lámogat.
. cAsE Toolkits: néhány fejlesáési íiízist támogat'
. CASE workbench: az egesz életciklusbeli fejlesáési folyamatot támogat.
. CASE lntegrated workbench, komplexebb, többféle módsz&tant t{ímogat.

Á cÁsD rendszerek típüsal a feJlerztés életcik|usáben való €lh€lyezk€dés
sz€rint:
. UppeI cAsEi statégiai tervezésre' pÍojektvezetésre szolgál'
. Middle cAsE: a rendszereleÍÍz ési és teÍvezési flízisok munkáját iámogala'
. Lower CASE: egyszerübb rendszerspecífikációk készítésére szolgá.

A teljes életciklust támogató integrált cAsE eszközök beépített kódgeneráló
€8ységgel is rendelkeznek (4GL). Azokhoz a rendszer€khez, amelyek csak az
€lemzési és teÍvezési fázisÉ taÍtalma.arak modulokat, sziikség van olyan kiilső
rendszer alkalmazásám, aÍíelyek elvégzik a kódgenelálást. IlyenkoI szükség
van egy CASE'4GL interfész eszk.izre (eá nevezik hídprogramlak), amely le-
hetővé teszi, hogy a CASE oüFulját az alkalrnazásgeneÁtbÍ fe|óo|gozza.

73. Öneuenőrző kérdesek

Definiálja az iDformatikai projel.tet!

lsmefiesse a szoftverfejlesáésj pÍojeld életcjklusát!

Mitjelent a CASE eszköz?

Ismertesse a CASE eszköz szolgáItatásaitI

Csoportosítsa a cAsE €szközőket|

1.

2.

l .

4.

5.
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8. osszefoglalás

KönF,l]nt három taÍtalmi részben tárgyalja a pÍojekfuenedzsment temakórt. E
téÍíaköÍben sok fiatalnak és felíótmek kell ismeretet és alkalmazási gyakollatot
szerezni valamely szakma tanulási folyamatában'

Figye|embe véve az új oKJ szakmák követelménymoduÜait, több elemzést vé-
gezttlnk, hogy minél több szakmához tudjunk alkalrnaáató tan€szköá biztosi
tani mild a tanárolq okatók, mind pedig a tanulók számára'

Azt gondoljuk, hogy a 1143-06 és a 118l-06 követ€lÍnénymodulokhoz e té'
makóÍben sikeÍült olyan tananyagot bizosítani, mely az elméleti és gyakodati
felkészitést' a tanulíd, gyakorlást és önellenőrzest egyanánt szolgáLlja- Meggyő-
zödésünk t,ovábbá| hogy azoknak is sikerül segíteni az eredményes felkészülés-
ben, akiknek nem e két követelmén}'Ínodul szerint, de tanítani vagy tanulni kell
a proj ekÍnenedzsm€nt témaköft.

Mit taÍtalmaz a kón}.v háIom tematikus része?

Áz első' második és harmadik f€j€zetben azokkal 
^z 

alapokk'l ismeÍtetjiik
meg az olvasót, me1y€k mind szakmai szókincsként, mi[d fogalommaryará-
zatként szükse8esek a további résa.k megérte'séhez. Ehhez a tematikus rcsáez
taÍtozik miúden olyan eloéloti ismeret, mely a projektek életcik|usán.k is.
mertTtését' a proj€kttervezés és az elemzés módszeítanát tartalmazza. Ebben
a részben találjríJ< meg az e]emzéshez, tervezéshez (azok egy.e8y feladatához)
alkalmazható eszközöket is, melyek elengedhetetlenek a pÍojeldmene.lzsment
feladatok elvégzéséhez, akáÍ manuálisan' akáÍ számítógéppel vég€zzük azokat'

Minden pÍojekt teljes életciklusában a legfontosabb munka a dokumentálás'
A harmadik fejezetból megismeÍhetik a2 el€mzési és tervezési szakasz minden
dol(.umentumát' azok tarta]Id és formai követ€lrnényeit (minden dokrrm€nhftra
konl(Iét példákát is a talának a ktinyvben). Ez a rász a tőbbibez képest róvidnek
tiinik, de uagyon kiemelt és fontos Íarlalommal b4 hiszen egy projeldnMkíl
az elejétól a végéig fÜamatosaí dokumentálÍi kel|, ez elenge.lhetetlen a visz.
szacsatolás, az ellenőrzés, az esetleges sziiksé8es beavatkozás é3 a minőségbiz-
tosítás rniatt egyariint.

A márodik t€matikus rész (n€gyedik és ötödik fej ezet)' ahogyan azt a címben
is megfogalmazfuk a számítógépes projektirányításró| szól' Ebben a feje-
zetben aIra törek€dtiink, hogy minéltöbb s/ákorlati útmutatót adjunt a szoft.
verss beiillításokhoz' a kezeléshez és az egyes firnkciók használatihoz. Ezéft
is válasáottuk azt a megold.ist, hogy egy konlcét feladat mego|dását vezetjiik
végig' ezáltal onök a gyakorlatban' a feladatot követve tanulják meg a szoftver
alkalmazását' Ebhez a részhez kapcsolódik a követk€ző fejezet, mely egy min-
tafeladat a taÍlultak gyakorláslim, sok haszros tanáccsal és útmutatással.
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Felhivjuk a figyelrnet ana, hogy e fej€zet bevezetőjében ingyenes€n letölthető
szoft\ erekel is aJánlunk' (Erre abban a7 e\elben |ehel j.,iikség. menn} ibeí tnök
nem rendelk€znek jogtisztán a könyv áItaI részletesen bemutatott szoftverTel *
Ms-Project 2003 va8y 2007.es verziója.)

A hÁrmAdik rész (hatodik és hetedik fejezet) olyan specifikus tematika alap.
ján kesziilt mely a kővetelménymodulok taÍta|Ínál tekintve a l l 43-06 modulban
szerepel kótelezően. E szerint a diátoknak a proj€ktek minőségbiz.o3Ítísának
leglényegesebb kérdéseit is meg ke|l ismemiijk- Jólkapcsol'5dik az eIőó feje.
zetekhez a sr'eciális, informrtikai pÍojekt€k sajátosságainak összefoglalója az
utolsó f€jezetben, melyet elsósorban az infoÍnatikus hallgatóknak ajánlunl.'

Á könyvben minden elmé]eti fejezet végél1 öÍellenőIző kerdéseket talá]nak, me-
lyekből a tanárolr oktatók aléI vizsgakérdéseket is összeállíthahak. Nekikjava-
solju! hogy a szakmai nyelvi korÍjÍnunikáció fejlesáése érdekében alkalmazzák
és követelj ék meg a terminológiai szótárban is szereplő - a tómához szoÍosan kap-
csolódó _ kifejezések és fogalmak ismeÍetét és h€Iyes hasnálatít magyar nyelven
l s .

Mit eiánlunk és bütosítunk mé8. trnításhoz-tanuláshoz?

Készitottijnk három problémamegoldó, gyakorló feladato! melyeket elekhonikus
forÍnában a w*.rY'prompt.hu webcimen táIálhat meg, illetve u$ranitt megta|álja a
projektiitemezés PERT módszerének lehísát és a ho7zát^ttozó fe|adatot.

AzokDak, akik emelt szintli (5'4) informatikai szakmláha készítenek, készü|nek
fel, további segédl€teket is készitettii.k, hogy a követe|nén}modulboz továb.
bi segítséggel szolgáljuík' Azokat az alyagokat, melyeket a l143-06 követe|-
ménymodul további kimeneti követelményei szeínt álítottunt iissze, megtaláI.
ják az előbb említett webcímen.

Budaoest. 2009. március 3l'
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9. Terminológiaiszótár

brainslorming

otletbörze, mel}nek célja minél több lnsnálható elkepzelés
összegyűjtése. Mindenki mondja az Ötleteit kritika nélkiil, majd
miuLín az etképzelések már szép szánrnal öSszegyúltek, aktol
kezdődik 

^z 
ödetek értékelése.

CASE eszköz ComputerAided SoftwaÍe Engeneeíing: számítógeppel támoga-
tott szoliveÍfeilesztők.

CIsh-flow

Pénzíramlás, penzmozgás' A cash-íow a be- és kiánmló pénzek
egyelrlege' vagyis a pmjek' a vállalkozás pénzügl helyzotére
vonatkozó el€mzési ÍlódszeI, lenyegében z adott időszaka vo-
natkozó bevételek és kiad.ások kiilönbtzetének vizssálata'

CPM Gitical Path M€thod: kÍitikus út módszeÍe. ldőt€n,€zési tecbnika.

dissz€mináció
A disszemináció a prcjelftk ercdményeinek teliesáését jelenti.
Magában foglalja rnind a projektek soIán megsziiletett termékek,
valamint a píojekhnegvalósít]ís tapasztalatainak átadását.

EPM EnÍeÍprise Project Management: nag}'vállalati Fojekfuenedzs-

ERP
EnteryIise R€soulce Planning| vállalati eőforás.teÍvezés. A ren.
delkezésre ál]ó erőfoÍások hatékony megszervezésé&t felelós'
hogy biztosítsa a vállalat zavaÍtalan műlödését'

FC Fix costs| fix költség. Függetlenek a vállalati kibocsátástól'

Cantt-diagram olyan Szalagdiagran' mebn€k tengelyein az időt és a tevékeny-
ségeket tr]áljuk.

identifikáció

Azonosítás, konoepcióalkoiíS. Az illeszkedés (identinkáció), a
koncepcióalkotás során keriil soI a projektötletek meghatárczá-
sára, beazonosítására iil' a pÍogÍamleretbe való beil€sztósérc,
valanint a további tanulÍn.ínyozás céljából történő elenrzésére'
átvilásíiíS]fua'

indikátor Projekt értékeléséhez sziilGéges mutatók.
intervenció3
logika

A logikai kerctnátri\ a tevék€nységtól az átfogó célokig vezeüj ba-
tásmechanimust mütatja b€, ezt nev€zik inte.venciós logik{nak

ISO Intemational organization for Standardization: Nemzetközi
szabványügyi szervezet

LFA
A PcM-ben a pÍojeh€rvezéshez és irányításhoz használt alapesz-
köz a Logikai Kerct Módszeltan (Logical FmmewoÍk Appoach

LFA) vagy a Logikai Keretmátíix (LKM).

LKM, logfr.me
A PcM-b€n a projektterv€zéshez és iÍányításhoz hasnált alapesz-
köz a Logikai Keret Módsz€rtan (Logical Framework Approa.h

LFA). ÍI€l\'nek teméke a Loqi]Qi Kerebnát.ix íLKM).
mérfi'ldkő Fonios tevékenységek' főtevék€nységek'

monitoring FolyáÍlátos negfigyelés' adatgyűjtés' €lernzés' nely a projekt elő-
Iehaladásái és a kitíizött céloknak való megfel€lését vizsgália.
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Monitortug-
j€l€ntés

Helyzetjelentés: A projekl előrehaladását' az €Mgz€tt tevék€ny.
ségek és íe|adalok bemutatását taíalfiazza' igy a projektte|jesi.
tési szakasz egyik legfontosabb dokumeífuma.

MPM
Metra Potencial Method: Metra Potenciá! módszer€. Időtervezési

NCM (NGT)

Nomiml Group Techique: Nomi!ál csopoÍ módszeí olyan
csopoÍtos eliárás, amely alkalmás a vélemények össze8}'iljtésére
és áz iteletek csoportosítísára az esszerüsít€s és a lÍeatívitás nó-
velese éídekében bonyol t' nem stÍukfu'ált pmbléÍúk esetéo.

PCM
Project cycl€ Mánagement: Projektcikhs Mene.lzsment' szab.
vánvos Eoiektt€rvezési és dokumenúlási módszq

PDCA
P1an-Do-check"Act ciklus' amely szeÍint a T€rvezés
Végr€hajtáFBllenőrzés Beavatkozás a mjnőségiányítfui rend.
szer körfolyameta"

PERT PrograÍn Evaluation and Review TecbDique: PrograrÍ| kiéÍtékelő
és b€számoló rccbnika. Idötffvezesi |echnika'

PM Peísonn€l Management: szeúélyzeti M€nedzsment

Pl\,ÍI Prcject Mánagement Instltute: Proj€ktmenedzsment szákmái
Sze.vezet€

Projectum Projekt' látin eredetií szó' jelentése előÍehozott dolog

PSO PÍoj€ktiímogato.iroda

PMBOK Th€ Guide to lhe PÍoject Management Body ofKtrow|ed8e| Pm-
iektmenedzsment dokument'íció

PMO PÍojektm€nedzsmeD!iroda

PRINCE
Projects i! controlled EtrviÍoluDentsi projektiÍinyít]ísi módszer'

reEogl]id
}Iálótervezásnél a háló végpontiától visszafe|e ha|ádYa határoz-
zut mep az idökel.

ROM
Rough oÍd€r of Magnitude: durva nagyságÍendű becslési le€h-

OMT
obj€ctModeling Te€hniqu€: obj€ktumoÍi€ntált eleÍlzésvtervezé.
Si módsz€Í' e fejlesáési é1etciklu6 eg&zét átfogj"'

OOIf, obj€ct-oÍiented Information Engineering: objekumorientá|t in.
foÍÍnatikÁi tervezési modszeÍtan

strtrM stratépiai EmbeÍi EÍl'fomás Mened4ment

SSADM
Struciured system Analysis and D€sigl Method: strulturá,lt rend-
szercl€mzési és teÍvezésimódsz€r1an

stakehold€r

A stakeholdeÍ az a személy' vagy embercsopolt:
. aki érdekelt a pÍojekbeq
. aki befolyásolja a pÍojekt meg!'atósulásál
. akiÍe a pÍojekt kibatá6sal van.
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swoT rn.lkír

Táblázat,os elemzé3i mó&zer' melynek €lemei|
. streDgths (erósségek)
. weakn$8es(8}€ngeségek)
. opportuniti$(leh€t&égek)
. threatr (veszélyek)

Tr.lq trózk T€vékenység

Tetnr
A szcÍv€zet kÍllöDböző t€rül€tci!, cltéÍó pozicióval lendelkezó
sz€mélyekből álló csopoÍt' molyot válrmily.n probléma megol.
dására hoztrk tétÍ€. Nem kőti időbeli koÍlát' Ínint r pÍojekte!

wBs woÍk Br€akdown stucfu Íe: tevék€nységfelbontá6i ÍendszéÍ' t€vé.
kcnységsh*túÍá' fe|adatlista

Work!bop Brd€kcsopoítok' mÚkacsopoÍtok g projek fotyamáÍ
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