CURS
“Microsoft Project"

Despre noi:
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale,
capabil să înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate
nevoilor dumneavoastră de formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii
și conferințe dedicate dezvoltării personale și profesionale. Avem o bogată experiență
în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și performanță. Traineri
de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri corecte,
atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre
avantajele participării la evenimentele noastre.

Tematica propusă:
Modulul 1 - Interfața și obiectele Microsoft Project:
• Noțiuni introductive de managementul proiectelor;
• Vederi;
• Organizarea datelor în MS Project.
Modulul 2 - Acțiuni premergătoare planificării:
• Ajustarea calendarului în funcție de modul de planificare al task-urilor;
• Ajustarea calendarului și programului de lucru pentru resurse;
• Adăugarea listei de sărbători legale;
• Stabilirea tipului de proiect (de tip Start to Finish sau Finish to Start).
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Modulul 3 - Sarcini și durate:
• Introducerea task-urilor;
• Introducerea duratelor;
• Adăugare milestones;
• Gruparea activităților pe faze.
Modulul 4 - Dependențe și constrângeri:
• Tipuri de legături;
• Crearea dependențelor între sarcini;
• Modificarea dependențelor;
• Dependențe multiple;
• Amânări sau decalări;
• Setarea constrângerilor;
• Deadlines;
• Task-uri recurente.
Modulul 5 - Costuri, Plan de bază și Administrare:
• Vizualizarea informațiilor generale ale proiectului-statistici;
• Adăugarea costurilor fixe pentru sarcini;
• Salvarea planului de baza;
• Înregistrare progres (% Complet);
• Actualizarea planului;
• Creare master plan și gestionarea mai multor proiecte simultan.
Modulul 6 - Project și legătura cu alte programe Office:
• Export și import cu Copy-Paste;
• Salvarea graficului Gantt în format giff;
• Export rapoarte în Excel/Visio;
• Printarea.
Modulul 7 - Planificarea resurselor:
• Definirea resurselor proiectului;
• Crearea resurselor de tip Work;
• Introducerea informațiilor despre resurse (documentarea resurselor);
• Modificarea calendarului resursei;
• Introducerea informațiilor referitoare la modul de retribuire (costuri);
• Resurse generice;
• Resurse materiale;
• Resurse de tip cost.
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Modulul 8 - Asigurarea resurselor la sarcini:
• Ecuația proiectului;
• Reguli de bune practici în asignarea de resurse;
• Asigurarea resurselor;
• Alegerea tabelului de costuri cu care se va asocia resursa la sarcină;
• Asigurarea resurselor de tip cost și de tip material;
• Ce înseamnă împărțirea efortului?
• Înlocuirea unei resurse;
• Adăugarea ulterioară a unei resurse și efecte asupra planificării;
• Rezolvarea supraalocărilor accidentale.
Modulul 9 - Executarea proiectului:
• Replanificarea proiectelor neîncepute;
• Vizualizarea ”drumului critic”;
• Utilizare planului de baza;
• Înregistrarea și urmărirea evoluției proiectului;
• Replanificarea sarcinilor nefinalizate sau incomplete;
• Trecerea unei sarcini in modul Inactiv.
Modulul 10 - Analiza diferențelor, revizuirea planului și controlul modificărilor:
• Analiza diferențelor întregului proiect față de planul inițial;
• Diferențe de manoperă;
• Analiza diferențelor de buget;
• Crearea tabelelor personalizate;
• Filtre, grupuri;
• Utilizarea șablonului de obiecte Global.mpt.
Modulul 11 - Plan master:
• Crearea unui master plan;
• Inserarea subproiectelor;
• Modificarea opțiunilor de creare a legăturilor la introducerea subproiectelor;
• Aranjarea subproiectelor într-un master plan.
Modulul 12 - Definirea legăturilor:
• Crearea legăturilor între subproiecte;
• Vizualizarea legăturilor externe dintr-un subproiect;
• Modificarea legăturilor externe dintr-un subproiect;
• Citirea legăturilor externe dintr-un singur proiect;
• Acceptarea legăturilor externe.
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Modulul 13 - Calculul unuia sau mai multor drumuri critice:
• Stabilirea opțiunilor drumului critic pentru un singur proiect;
• Stabilirea opțiunilor drumului critic pentru proiecte incluse într-un master plan.
Modulul 14 - Salvarea și deschiderea proiectelor conectate:
• Închiderea și salvarea unui master plan;
• Deschiderea unui master plan;
• Modificarea planului master și a proiectelor subordonate;
• Salvarea unui plan master și a proiectelor subordonate.
Modulul 15 - Resource Pool - utilizarea în comun a resurselor:
• Crearea unui Resource Pool;
• Distribuirea resurselor în mai multe proiecte;
• Asignarea resurselor;
• Modificarea resurselor distribuite;
• Vizualizarea gradului de alocare a resurselor în proiecte multiple.
Modulul 16 - Evoluția proiectelor Rapoarte:
• Utilizarea rapoartelor de analiză;
• Crearea rapoartelor particularizate;
• Generarea rapoartelor Excel sau Visio.

*Tematica se poate adapta nevoilor de formare profesională.
**Achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP.
***Cursul se poate organiza la sediul beneficiarului, într-o altă locație sau online.

Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon
0762.278.969 sau la adresa de e-mail training@focus-training.ro.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai
bune condiții, a sesiunilor de instruire.

Cu stimă,
Constantin Cosmin
0762.278.969

Page 4 of 4

