PONUKA
VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
TeleDom
ZAMERANÁ NA TÉMU
MS PROJECT

Vážený pán, pani.
TeleDom – Vzdelávacie centrum, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Novitech Partner s.r.o. sa
nachádza v blízkosti centra mesta na Timonovej ulici č. 27. Hlavným poslaním Vzdelávacieho
a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich
zákazníkov.
Naše vzdelávacie aktivity definujeme v ponuke, ktoré rámcovo špecifikujeme a podrobnejšie
informácie pochopiteľne poskytneme na Vaše požiadanie.

Ponuka vzdelávacích modulov
Ponúkame širokú škálu akreditovaných odborných kurzov a školení zameraných na rozvoj a zlepšenie
manažérskych zručností, ktoré Vám zaručia nielen Váš pracovný a osobnostný rast, ale aj cestu
k jednotlivým spôsobom ako úspešne realizovať svoje plány a ciele v oblasti podnikania.
Naši lektori Vám vďaka dlhoročnej praxe poskytnú rôzne osvedčené metódy a spôsoby zvládnutia
procesov, ktoré Vám pomôžu v operatívnom riadení. Jednotlivé modelové situácie si budete môcť
vyskúšať priamo aj na školení pod vedením odborných lektorov, ktoré budete môcť rýchlo a úspešne
aplikovať v praxi.
Ponúkame skupinové školenia pre verejnosť, ale aj pre uzavreté skupiny v rámci jednotlivých
spoločností
aj priamo v sídlach firiem, kde rozsah a obsahovú náplň vieme prispôsobiť požiadavkám
objednávateľa.

Kód

Názov vzdelávacej aktivity

Termín

Rozsah
školenia

Cena
bez DPH
v€

Cena
s DPH v
€

1 hod. =
45 min.

Skupinový PC kurz
Modul
1

MS Project štandart

Podľa dohody s odberateľom

16 hodín

140,00

168,00

Modul
2

MS Project - riadenie
portfólia projektov

Podľa dohody s odberateľom

8 hodín

70,84

85,00

Modul
3

MS Project - hodnotová
analýza

Podľa dohody s odberateľom

8 hodín

70,84

85,00

Modul
4

MS Project - pre
pokročilých

Podľa dohody s odberateľom

16 hodín

140,00

168,00

Modul
5

MS Project - riadenie
projektov

Podľa dohody s odberateľom

16 hodín

140,00

168,00

Modul
6

Riadenie projektov v
prostredí MS Project

Podľa dohody s odberateľom

16 hodín

140,00

168,00

odul
7

MS Project server - Project
professional

Podľa dohody s odberateľom

14 hodín

122,50

147,00

odul
8

MS Project server - Project
web access

Podľa dohody s odberateľom

8 hodín

70,84

85,00

Cena modulu je uvádzaná na osobu/kurz.
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Lektor: p. Ivan Sámel
NEKOPIROVATEĽNÁ VÝHODA:
 Prepojenie MS Project s projektovou metodikou. (lektor má 2 medzinárodné
certifikáty na projektovú metodiku)
 Best Practices lektora – 17 rokov praxe v najvýznamnejších firmách ČR a SR.

Seminár zahŕňa:
 Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
 Študijný materiál
 Občerstvenie
Prihlásenie:
 Zaslanie záväznej prihlášky na e-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
 Telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428

Popis kurzov:

Modul 1

MS Project - ŠTANDART

Popis kurzu:

Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a
tým, ktorí sa stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné
metódy riadenia projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi
pri riadení všetkých typov projektov.
Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu.
Zoznámiť sa metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu
podnikateľských cieľov.
· Vie vytvoriť vlastný projekt.
· Vie sledovať projekt v MS Project.
· Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
· Zabezpečiť výstupy z projektových dát.

Cieľ kurzu:

Profil absolventa:

Obsahová náplň:



















Úvod do projektového manažmentu
Logický rámec projektu
Projektový trojuholník
Prečo MS Project
Technické prostredie MS Project
Porovnanie MS Project s ostatnými produktmi MS Office
Interface a predstavenie menu programu
Základné nastavenia MS Project
Úlohy
Základné nastavenia projektu
Zoznam úloh, typy úloh, informácie o úlohe
Fázy projektu, WBS štruktúra
Odhad doby trvania úloh
Závislosti medzi úlohami, fázami projektu
Predstih a oneskorenie úloh
Kritické úlohy, kritické cesty
Dostupnosť a vizualita projektových dát

Timonova 27, I 040 01 I Košice I Slovak Republic
www.teledom.sk I + 421-55-327 44 00 I + 421-55-327 44 28

Ponuka 08/2020
Strana 4 of 15

Modul 1

MS Project - ŠTANDART

Metóda:

 Formátovanie tabuľkových a grafických častí projektových dát
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na
počítačoch.

Vstupné
predpoklady:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj
užívateľská úroveň práce v MS Office.

Rozsah:

2 dni / 16 hodín

Modul 2

MS Project – RIADENIE PORFFÓLIA PROJEKTOV

Cieľ kurzu:

Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project pri tvorbe a riadení množiny
projektov.
Zvládnuť
sledovanie
a
optimalizáciu
skupiny
projektov.
Zoznámiť sa metodikou a praktickými skúsenosťami s riadení portfólia projektov,
ktoré v spojení s MS Project vedú k úspešnému naplneniu projektových cieľov.

Cieľová skupina:

Vedúci projektov
Portfólio manažéri
Manažéri zdrojov
Administrátori projektov
Pracovníci plánovacích oddelení firiem

Obsahová náplň:

Rozsah:

 Úvod do projektového manažmentu (PM) , projektový trojuholník, stavba
projektov
 Organizačné aspekty PM – tvorba projektového tímu, Teória obmedzení
 Charakteristiky multi projektových prostredí
 Scenáre použitia MS Project v multi projektoch
 Stavba projektov – prečo MS Project?, typy projektov, zoznam úloh, WBS
štruktúra, závislosti medzi úlohami, odhad doby trvania úloh, predstih a
oneskorenie úloh
 Kritické cesty projektov – obmedzenia úloh, CPM metóda kritickej cesty, výpočet
kritickej cesty, práca s rezervami, riadenie kritických aktivít
 Násobná kritická cesta
 Zdroje projektov – definovanie zdrojov, kalendáre zdrojov, oceňovanie zdrojov,
sledovanie zdrojov, vyťažovanie zdrojov
 Zdieľanie zdrojov
 Náklady projektov – riadenie variabilných nákladov, riadenie fixných nákladov,
sledovanie finančných tokov
 Zabezpečenie efektívnosti projektov – skrátenie časového harmonogramu,
efektívne využitie zdrojov, možnosti zníženia nákladov na projekt
 Sledovanie projektov – vytvorenie a uloženie smerného plánu, využitie
pomocného plánu, sledovanie a aktualizácia časového harmonogramu,
preplánovanie nesplnených úloh, sledovanie odchýlok medzi smerným plánom a
skutočnosťou, ukončenie a vyhodnotenie projektov
 Multi projekting – riadenie viacerých projektov zlúčením, rozdelenie projektov na
viac čiastkových projektov, zdieľanie zdrojov medzi projektmi
 Výstupy z projektových dát – zobrazenia rozšírené možnosti, vzorce a
indikátory, export a import dát, ukážka použitia makier, tlačové výstupy
 Komunikácia a zdieľanie informácií – ukážky komunikácie v prostredí MS
Outlook, ukážky Web komunikácie MS Project server 2007
Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín
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Modul 3

MS Project – HODNOTOVÁ ANALÝZA

Popis kurzu:

Kurz je určený vedúcim projektov a pokročilých užívateľov MS Project. Predstavuje
dôkladné prepojenie teoretických vedomostí Earned value analyses a praktických
zručností pri riadení projektov, ktoré je zabezpečené využitím programu MS Project.

Cieľ kurzu:

Naučiť sa predikovať vývoj projektu a prijímať optimálne rozhodnutia pre naplnenie
projektových zámerov. Zvládnuť používanie hodnotovej analýzy v prostredí MS
Project

Profil absolventa:

• Vie sledovať projekty v MS Project a predikovať ich vývoj.
• Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu.
• Vie prijímať optimálne riešenia pre zabezpečenie úspechu projektu.
• Vie získať okamžité poučenia z historických ako aj práve prebiehajúcich
projektov

Obsahová náplň:

Metóda:










Zabezpečenie efektívnosti projektu
Možnosti zníženia nákladov na projekt a skrátenie času.
Práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov
Sledovanie projektov
Spôsoby vykazovanie progresu na projekte
Pokročilé metódy sledovania projektov
Preplánovanie nesplnených úloh
Hodnotová analýza na praktickom príklade
sledovanie ukazovateľov CV, SV, CPI, SPI).
 Grafické výstupy Earned value analyses
 Prezentácia výsledkov Earned value analyses
 Optimalizácia projektu , prijímanie opatrení na zabezpečenie plánu projektu
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na
počítačoch.

Vstupné
predpoklady:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj
užívateľská úroveň práce v MS Office.

Bonusy:
Rozsah:

Video výstupy k predmetnej téme
Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín

Modul 4

MS Project – PRE POKROČILÝCH

Popis kurzu:

Kurz je určený je top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod
firmy a tiež pracovníkom plánovacích oddelení. Predstavuje dôkladné prepojenie
teoretických vedomostí (PMBOK) a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré
je zabezpečené využitím programu MS Project.

Cieľ kurzu:

Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project na vytvorenie efektívneho
projektu a tiež sledovania a optimalizácie projektu. Zoznámiť sa metodikou a
praktickými skúsenosťami s riadenia projektov, ktoré v spojení s MS Project vedú k
úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.

Profil absolventa:

· Vie zostaviť projekt s vybilancovaním rozsahu cieľov projektu, času, technických a
ľudských zdrojov.
· Dokáže efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v čase.
· Vie sledovať projekty v MS Project.
· Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu.
· Vie pracovať s množinou projektov a vie zabezpečiť ich konsolidáciu.
· Vie zabezpečiť profesionálne výstupy projektových dát.
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Modul 4
Obsahová náplň:

MS Project – PRE POKROČILÝCH
















Úvod do projektového manažmentu
Technické prostredie MS Project
Rozšírené nastavenia MS Project
Úlohy
Obmedzenia úloh, riadenie obmedzení
Výpočet kritickej cesty a práca s rezervami
Riadenie kritických úloh projektu
Dostupnosť a vizualita projektových dát
Rozšírená práca s organizátorom
Zdroje projektu
Typy kalendárov, konflikt kalendárov
Priraďovanie zdrojov
Kombinácia typov úloh a atribútov úloh
Nadčasy a normohodiny medzi dvomi pevnými termínmi
Doba trvania - PERT analýza

Rozšírené možnosti vyrovnávania zdrojov.
 Náklady projektu
 Rozšírené možnosti sledovania cashflow
 Výstupy z projektových dát
 Vlastné polia a indikátory
 Rozšírené možnosti použitia vzorcov
 Zobrazenia rozšírené možnosti
 Zabezpečenie efektívnosti projektu
 Možnosti zníženia nákladov na projekt
 Optimalizácia projektu - výpočet kritickej cesty (pokročilé metódy)
 Práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov
 Sledovanie projektov
 Preplánovanie nesplnených úloh
 Hodnotová analýza (sledovania CV, SV, CPI, SPI)
 Pokročilé metódy sledovania projektov
 Smerné plány a skutočné hodnoty
 Dynamické vstupy a výstupy projektových dát
 Ukážky komunikácie v prostredí MS Outlook
 Prepojenia dát z externých prostredí
 Ukážky Web komunikácie MS Project Centrál
 Multiprojektové prostredia
 Zdieľanie zdrojov medzi projektmi
 Riadenie viacerých projektov zlúčením
 Rozdelenie projektu na viac dielčích projektov
 Konsolidácia a optimalizácia množiny projektov
 Ostatné
 Úprava sprievodcu
 Ukážka použitia makier
Metóda:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na
počítačoch.

Vstupné
predpoklady:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj
užívateľská úroveň práce v MS Office.

Rozsah:

Počet dní: 2 dni
Počet hodín: 16 hodín
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Modul 5

MS Project – RIADENIE PROJEKTOV

Popis kurzu:

Kurz je určený je top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod
firmy a tiež pracovníkom plánovacích oddelení. Predstavuje dôkladné prepojenie
teoretických vedomostí (PMBOK) a praktických zručností pri riadení projektov, ktoré
je zabezpečené využitím programu MS Project.
Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project na vytvorenie efektívneho
projektu a tiež sledovania a optimalizácie projektu. Zoznámiť sa metodikou a
praktickými skúsenosťami s riadenia projektov, ktoré v spojení s MS Project vedú k
úspešnému naplneniu podnikateľských cieľov.
· Vie zostaviť projekt s vybilancovaním rozsahu cieľov projektu, času, technických a
ľudských zdrojov
· Dokáže efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v čase
· Vie sledovať projekty v MS Project
· Dokáže zasahovať do projektov, ak vznikli zmeny oproti plánu
· Vie pracovať s množinou projektov a vie zabezpečiť ich konsolidáciu
· Vie zabezpečiť profesionálne výstupy projektových dát

Cieľ kurzu:

Profil absolventa:

Obsahová náplň:









































Teoretická časť
Úvod do projektového manažmentu
Logický rámec projektu
Projektový trojuholník
Stavba projektu
Organizačné aspekty projektového manažmentu
Tvorba projektového tímu
Teória obmedzení v projektovom manažmente
Stavba projektu
Prečo MS Project ?
Interface porovnanie MS Project s MS Office
Typy projektu
Zoznam úloh
WBS štruktúra
Závislosti medzi úlohami
Odhad doby trvania úloh
Predstih a oneskorenie úloh
Kritické cesty projektu
Obmedzenia úloh
CPM metóda kritickej cesty
Výpočet kritickej cesty
Práca s rezervami
Riadenie kritických aktivít
Zdroje projektu
Definovanie zdrojov
Kalendár zdrojov
Oceňovanie zdrojov
Sledovanie zdrojov
Vyťažovanie zdrojov
Náklady projektu
Riadenie variabilných nákladov
Riadenie fixných nákladov
Sledovanie finančných tokov
Zabezpečenie efektívnosti projektu
Skrátenie časového harmonogramu
Efektívne využitie zdrojov
Možnosti zníženia nákladov na projekt
Sledovanie projektov
Vytvorenie a uloženie smerného plánu

Timonova 27, I 040 01 I Košice I Slovak Republic
www.teledom.sk I + 421-55-327 44 00 I + 421-55-327 44 28

Ponuka 08/2020
Strana 8 of 15

Modul 5

MS Project – RIADENIE PROJEKTOV









Využitie pomocného plánu.
Sledovanie a aktualizácia časového harmonogramu
Preplánovanie nesplnených úloh
Sledovanie odchýlok medzi smerným plánom a skutočnosťou
Ukončenie a vyhodnotenie projektu
Multi projekting
Riadenie viacerých projektov zlúčením
Rozdelenie projektu na viac dielčích projektov

Zdieľanie zdrojov medzi projektmi.
 Výstupy z projektových dát
 Zobrazenia rozšírené možnosti
 Vzorce a indikátory
 Export a import dát
 Ukážka použitia makier
 Tlačové výstupy
 Komunikácia a zdieľanie informácií
 Ukážky komunikácie v prostredí MS Outlook
 Ukážky Web komunikácie MS Project Central
Metóda:

Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami na
počítačoch.

Vstupné
predpoklady:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom Windows, aspoň
užívateľská úroveň práce v MS Office a v sieti Internet.

Rozsah:

Počet dní: 2 dni
Počet hodín: 16 hodín

Modul 6

RIADENIE PROJEKTOV V PROSTREDÍ MS Project

Popis kurzu:

Kurz je určený pre všetkých, ktorých sa dotýkajú plánovacie a projektové procesy a
tým, ktorí sa stretávajú v svojej práci s týmto nástrojom. Kurz je predstavuje základné
metódy riadenia projektov a využitie funkcií a vlastností programu MS Project v praxi
pri riadení všetkých typov projektov. Kurz je tiež určený projektovým manažérom,
ktorí zodpovedajú za kvalitu predkladaných projektov, zdieľanie projektových
informácií s projektovým tímom, dosiahnutie úspešného plnenia projektov. Kurz sa
zameriava na zvládnutie riadenia množiny projektov a tiež efektívneho riadenia
pracovných zdrojov.
Zvládnuť používanie informatického nástroja na vytvorenie úspešného projektu.
Zoznámiť sa metodikou, ktorá v spojení s MS Project vedie k úspešnému naplneniu
podnikateľských cieľov.

Cieľ kurzu:

Využiť a aplikovať funkcie programov MS Project Professional a Project Web Access,
za účelom získania trvalej informovanosti o projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre
kvalifikované rozhodnutia a dosiahnutia úspešného plnenia projektov.
Profil absolventa:

Vie vytvoriť vlastný projekt.
· Vie sledovať projekt v realizačnej fáze.
· Vie finančne a časovo sledovať priebeh projektov v reálnom čase.
· Vie zabezpečiť výstupy z projektových dát.
· Vie zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov
projektového tímu.
· Vie rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom.
· Vie reagovať na zmeny oproti plánu (plánom).
· Vie pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu.
· Je schopný zabezpečiť projektovú dokumentáciu (know-how) aj pre
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Modul 6

RIADENIE PROJEKTOV V PROSTREDÍ MS Project
opakované projekty.

Obsahová náplň:
























































Úvod do projektového manažmentu
Technické prostredie MS Project
Úlohy v projekte
Základné nastavenia projektu
Zoznam úloh, typy úloh, informácie o úlohe
Fázy projektu, WBS štruktúra
Odhad doby trvania úloh
Závislosti medzi úlohami, fázami projektu
Zdroje projektu
Definovanie zdrojov a ich zobrazenia
Kalendár zdrojov
Priraďovanie zdrojov
Spôsoby priraďovania zdrojov
Priraďovanie zdrojov, projektová matematika
Náklady projektu
Riadenie variabilných nákladov
Riadenie fixných nákladov
Sledovanie finančných tokov
Výstupy z projektových dát
Uzavretie plánu
Optimalizácia času a nákladov
Smerný plán, varianty smerného plánu
Sledovanie projektov
Príprava zobrazení pre sledovanie projektu
Sledovanie odchýlok medzi smerným plánom a skutočnosťou
Ukončenie a vyhodnotenie projektu
Dynamické vstupy a výstupy projektových dát
Práca so šablónami
Použitie organizátora
Základné nastavenia pre MS Project Server
Vlastnosti organizácie
Práca s projektovým serverom
Projektový plán
Znovu otvorenie projektového plánu
Projektový tím - reálne zdroje (organizácie)
Projektové úlohy - organizácia
Publikovanie projektu
Domovská stránka (Project Web Access)
Úlohy (PWA)
Možnosti zobrazení, filtrovanie, vyhľadávanie úloh
Prijatie, odmietnutie, delegovanie, vlastné priradenie úlohy
Použitie poznámok
Vykazovanie času
Práca s časovými rozvrhmi
Výstupy do externých prostredí (MS Excel, MS Outlook)
Správy o stave (PWA)
Vyžiadanie si správy o stave
Zobrazenie správ o stave, exporty správ
Archív správ o stave
Projekty (PWA)
Možnosti zobrazenia projektov, úloh a ich priradení
Spolupráca so zložkami projektového priestoru
Zdroje (PWA)
Možnosti zobrazenia priradených zdrojov (filtre, zoskupenia)
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Modul 6

Metóda:

RIADENIE PROJEKTOV V PROSTREDÍ MS Project
 Dostupnosť zdrojov
 Schvaľovanie (PWA)
 Úloh a plnenia projektu
 Časových rozvrhov
 Tvorba pravidiel pre schvaľovanie
 Problémy (PWA)
 Možnosti práce s problémami
 Pripojenie úloh, dokumentov a rizík k problémom
 Zobrazenie problémov projektu
 Správy o problémoch
 Riziká projektu (PWA)
 Možnosti práce s rizikami
 Prepojenie úloh, dokumentov a rizík k rizikám
 Zobrazenie rizík projektu
 Správy o rizikách
 Dokumenty (PWA)
 Tvorba knižníc dokumentov (formulárov, obrázkov)
 Vytváranie verzií dokumentov
 Verejné dokumenty
 Pracovný priestor (PWA)
 Úpravy vzhľadu
 Kontakty
 Diskusie
 Prepojenia (Odkazy)
 Ďalšie informácie – praktické rady
 Nastavenie pripomenutí a oznámení
 Problémy s frontami úloh
 Čo treba žiadať od administrátora
Riešenie prípadovej štúdie spojené s odborným výkladom a cvičeniami v sieťovej
verzii MS Project.

Vstupné
predpoklady:

Základné znalosti práce s počítačom a operačným systémom MS Windows, ako aj
užívateľská úroveň práce v MS Office.

Rozsah:

Počet dní: 2 dni
Počet hodín: 16 hodín

Modul 7

MS Project server – PROJECT PROFESIONAL

Popis kurzu:

Kurz je určený projektovým manažérom, ktorí zodpovedajú za kvalitu predkladaných
projektov, zdieľanie projektových informácií s projektovým tímom, dosiahnutie
úspešného plnenia projektov. Kurz sa zameriava na zvládnutie riadenia množiny
projektov a tiež efektívneho riadenia zdrojov.

Cieľ kurzu:

Využiť a aplikovať funkcie programov MS Project Professional a Project Web Access,
za účelom získania trvalej informovanosti o projektoch, ktoré sú nevyhnutné pre
kvalifikované rozhodnutia a dosiahnutia úspešného plnenia projektov.

Profil absolventa:

Vie zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov projektového tímu.
· Vie rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom.
· Vie reagovať na zmeny oproti plánu (plánom).
· Vie pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu.
· Je schopný zabezpečiť projektovú dokumentáciu (know-how) aj pre opakované
projekty.
· Porozumie modelovaniu portfólia projektov.
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Modul 7

MS Project server – PROJECT PROFESIONAL
· Vie zabezpečiť úspešné plnenie projektov.

Obsahová náplň:























































Všeobecný úvod
Projektové role v riadení projektov
Predstavenie platformy MS Project Server
Enterprise Project Management (EPM)
Základné nastavenia
Účty a zdroje na projektovom serveri
Pripojenie sa k MS Project Server z MS Project Professional
Vlastnosti organizácie
Globálna šablóna organizácie
Fond zdrojov organizácie
Import projektov a zdrojov do databázy organizácie
Práca s projektovým serverom
Nový projektový plán
Znovu otvorenie projektového plánu
Projektový tím - reálne zdroje (organizácie)
Možnosti nahradzovania zdrojov
Projektové úlohy – organizácia
Publikovanie projektu
Nastavenie publikovaných polí
Spolupráca na projekte (PM - TM)
Vyžiadanie stavu
Schvaľovanie činnosti zdrojov
Riziká, Problémy, Dokumenty, Dodávky
Domovská stránka (Project Web Access)
Úlohy (PWA)
Možnosti zobrazení, filtrovanie, vyhľadávanie úloh
Prijatie, odmietnutie, delegovanie, vlastné priradenie úlohy
Použitie poznámok
Vykazovanie času
Práca s časovými rozvrhmi
Výstupy do externých prostredí (MS Excel, MS Outlook)
Správy o stave (PWA)
Vyžiadanie si správy o stave
Zobrazenie správ o stave, exporty správ
Archív správ o stave
Projekty (PWA)
Možnosti zobrazenia projektov, úloh a ich priradení
Spolupráca so zložkami projektového priestoru
Zdroje (PWA)
Možnosti zobrazenia priradených zdrojov (filtre, zoskupenia)
Dostupnosť zdrojov
Schvaľovanie (PWA)
Úloh a plnenia projektu
Časových rozvrhov
Tvorba pravidiel pre schvaľovanie
Problémy (PWA)
Možnosti práce s problémami
Pripojenie úloh, dokumentov a rizík k problémom
Zobrazenie problémov projektu
Správy o problémoch
Riziká projektu (PWA)
Možnosti práce s rizikami
Prepojenie úloh, dokumentov a rizík k rizikám
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Modul 7

MS Project server – PROJECT PROFESIONAL
















Zobrazenie rizík projektu
Správy o rizikách
Dokumenty (PWA)
Tvorba knižníc dokumentov (formulárov, obrázkov)
Vytváranie verzií dokumentov
Verejné dokumenty
Pracovný priestor (PWA)
Úpravy vzhľadu
Kontakty
Diskusie
Prepojenia (Odkazy)
Ďalšie informácie – praktické rady
Nastavenie pripomenutí a oznámení
Problémy s frontami úloh
Čo treba žiadať od administrátora

Metóda:

Prednáška a odborný výklad s praktickými ukážkami doplnené individuálnymi
cvičeniami v tomto prostredí.

Vstupné
predpoklady:
Rozsah:

Zvládnutie aplikácie MS Project z predchádzajúcich kurzov a Internet Explorer.

Modul 8

MS Project server – PROJECT WEB ACCESS

Popis kurzu:

Kurz je určený pre členov projektových tímov, ktorí potrebujú byť rýchlo a spoľahlivo
informovaní o úlohách, ktoré im boli v rámci projektu priradené. Pre všetkých, od
ktorých sa vyžaduje vykazovanie stavu o projektoch a aktívna práca s projektovými
informáciami.

Cieľ kurzu:

Získanie základných zručností v používaní MS Project Server (Project Web Access
a aplikácia poznatkov do praxe.

Profil absolventa:

· Pozná prostredie Project Web Access (PWA).
· Vie preberať a pracovať s pridelenými úlohami.
· Vie vykazovať postup na úlohách (tiež nepracovný čas) v PWA a MS
Outlook.
· Dokáže pracovať s dôležitými informáciami projektu (Problémy, Riziká,
Dokumenty).
· Je schopný podieľať sa na tvorbe projektového priestoru daného projektu.

Obsahová náplň:

Počet dní: 2 dni
Počet hodín: 14 hodín















Všeobecný úvod
Projektové role v riadení projektov
Predstavenie platformy MS Project Server.
Enterprise Project Management (EPM)
Základné nastavenia
Účty a zdroje na projektovom serveri
Globálna šablóna organizácie
Domovská stránka (PWA)
Úlohy (PWA)
Možnosti zobrazení, filtrovanie, vyhľadávanie úloh
Prijatie, odmietnutie, delegovanie, vlastné priradenie úlohy
Použitie poznámok
Vykazovanie času
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Modul 8

Metóda:
Vstupné
predpoklady:
Rozsah:

MS Project server – PROJECT WEB ACCESS
 Práca s časovými rozvrhmi
 Výstupy do externých prostredí (MS Excel, MS Outlook)
 Správy o stave (PWA)
 Vyžiadanie si správy o stave
 Zobrazenie správ o stave, exporty správ
 Archív správ o stave
 Projekty (PWA)
 Možnosti zobrazenia projektov, úloh a ich priradení
 Spolupráca so zložkami projektového priestoru
 Zdroje (PWA)
 Možnosti zobrazenia priradených zdrojov (filtre, zoskupenia)
 Dostupnosť zdrojov
 Schvaľovanie (PWA)
 Úloh a plnenia projektu
 Časových rozvrhov
 Tvorba pravidiel pre schvaľovanie
 Problémy (PWA)
 Možnosti práce s problémami
 Pripojenie úloh, dokumentov a rizík k problémom
 Zobrazenie problémov projektu
 Správy o problémoch
 Riziká projektu (PWA)
 Možnosti práce s rizikami
 Prepojenie úloh, dokumentov a rizík k rizikám
 Zobrazenie rizík projektu
 Správy o rizikách
 Dokumenty (PWA)
 Tvorba knižníc dokumentov (formulárov, obrázkov)
 Vytváranie verzií dokumentov
 Verejné dokumenty
 Pracovný priestor (PWA)
 Úpravy vzhľadu
 Kontakty
 Diskusie
 Prepojenia (Odkazy)
 Ďalšie informácie – praktické rady
 Nastavenie pripomenutí a oznámení
 Problémy s frontami úloh
 Čo treba žiadať od administrátora
Prednáška a odborný výklad s praktickými ukážkami doplnené individuálnymi
cvičeniami v tomto prostredí.
Zvládnutie aplikácie MS Project z predchádzajúcich kurzov a Internet Explorer.
Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín

RIEŠENIA ŠITÉ NA VAŠU MIERU

3 NAJDÔLEŽITEJŠIE PROBLÉMY:

· Po ukončení kurzu účastníkov čakajú iné operatívne povinnosti. Nemajú čas a preto sa nemôžu
vrátiť k prebraným témam do 48 hod a aplikovať vedomosti v ideálnom čase do 14 dní.
· Po dlhšom návrate k preberaným témam na kurze sa stratia súvislosti a dôležité detaily.
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· Vlastné / samostatné add hoc testovanie tém v MS Project je relatívne zložité. Vyžaduje si veľa času,
pretože ide o integrované prostredie, musí obsahovať veľa správnych nastavení, aby sa dala téma
zmysluplne odskúšať.
NÁVRH JEDINEČNEJ HODNOTY:
· Každý kurz má svoju webovskú stránku, ktorá je k dispozícii od začiatku kurzu až do neurčitej doby.
Obsahuje, všetko to čo bude a čo bolo preberané na kurze. Účastníci k nej majú trvalý prístup.
· Pre účastníkov kurzov je k dispozícii celkom 31 video výstupov.
· Na webovskej stránke sú experimentálne príklady z kurzu pre jednotlivé témy riešené na kurze. Sú aj
v stave v stave 0
3 NAJDÔLEŽITEJŠIE FUNKČNOSTI SLUŽBY:
· Prístup k webovskej stránke kurzu je aj po ukončení kurzu 7 dní /24 hod.
· Prístup k obsahu video kurzov 7 dní /24 hod.
· Videá sú rozdelené podľa prednášaných tém v už známej a zrozumiteľnej štruktúre
KĽÚČOVÉ METRIKY:
· Okamžité použitie prednášanej témy z kurzu, keď si to situácia vo firme vyžaduje
· Úspora času pri aplikácii poznatkov z kurzu do firemnej praxe

Naše kontaktné údaje
Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a tešíme
sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom

Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58,
040 01 Košice, Slovensko

Zuzana Dubovecká
Manažér, Vzdelávacie služby TeleDom

Prevádzka Vzdelávacie centrum TeleDom
Timonova č. 27, 040 01 Košice

Tel: +421 55 3274 428, 3274 402
Fax: + 421 55 3274 429
Mobil: + 421 903 467 556
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Web: www.teledom.sk

Naša Virtuálna prehliadka (click)
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Kde nás najdete
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