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Poznaj najnowsz¹ wersjê doskona³ego narzêdzia
wspomagaj¹cego zarz¹dzanie projektami
• Zdefiniuj zakres projektu i podziel go na zadania
• Wykorzystaj narzêdzia do œledzenia procesu jego realizacji
• Przygotuj raporty koñcz¹ce projekt

Sprawne zarz¹dzanie projektami wymaga od ich kierowników du¿ego doœwiadczenia.
Jednak w przypadku wielu projektów samo doœwiadczenie zwyczajnie nie wystarcza
– tu niezbêdne jest efektywne narzêdzie wspomagaj¹ce kierowanie projektem. Takim
narzêdziem jest Microsoft Office Project 2007 – kolejna wersja najpopularniejszej
aplikacji do zarz¹dzania projektami. Aplikacja ta u³atwia pracê kierownika projektu na
ka¿dym etapie – od definiowania projektu i zadañ, poprzez przydzielanie zasobów, a¿
do analizy powykonawczej. System Microsoft Office Project Server 2007 dodatkowo
rozszerza te mo¿liwoœci o zarz¹dzanie informacjami dotycz¹cymi wiêkszej liczby
projektów.
Ksi¹¿ka „MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie
projektami” jest przeznaczona dla kierowników projektów, osób nadzoruj¹cych wiele
projektów oraz cz³onków zespo³ów projektowych. Czytaj¹c j¹, poznasz mo¿liwoœci MS
Project 2007 i MS Project Server 2007 oraz nauczysz siê wykorzystywaæ je w pracy.
Dowiesz siê, jak zdefiniowaæ zakres projektu, zaplanowaæ zasoby i przydzieliæ je do
zadañ, optymalizowaæ projekt i œledziæ proces jego realizacji. Znajdziesz tu tak¿e
informacje o raportach tekstowych i graficznych oraz nadzorowaniu zmian w wielu
projektach i analizowaniu ich portfela.

Wydawnictwo Helion
ul. Koœciuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

• Interfejs u¿ytkownika programu MS Project 2007
• Tworzenie nowego projektu
• Zarz¹dzanie zasobami i zadaniami
• Tworzenie kalendarza projektu
• Rozwi¹zywanie problemów z nadmiernym obci¹¿eniem zasobów
• Œledzenie realizacji projektu
• Analiza odchyleñ
• Widoki i raporty

Gotowe na czas! Projekty zawsze zgodne z planem!
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Rozdziaä 7.

Koszty projektu
Niniejszy rozdziaá jest poĞwiĊcony tematyce kosztów projektu. Przeanalizowane zostaną
róĪne sposoby definiowania i przedstawiania kosztów. Zaprezentowane zostaną wskazówki dotyczące tworzenia budĪetu projektu.
DziĊki lekturze tego rozdziaáu dowiesz siĊ:
 jakie typy kosztów moĪna uwzglĊdniaü za pomocą Microsoft Office Project 2007,
 jak przedstawiaü koszty z punktu widzenia zadaĔ i zasobów,
 w jaki sposób analizowaü rozkáad kosztów w czasie,
 jak Microsoft Office Project 2007 tworzy budĪet projektu,
 jak moĪna przedstawiü przepáywy gotówkowe dla projektu,
 jak przeglądaü statystyki projektu.

Typy kosztów
W kaĪdym przedsiĊwziĊciu koszty moĪna podzieliü na koszty zmienne i koszty staáe.
Te pierwsze zaleĪą od wielu czynników, takich jak stawki godzinowe poszczególnych
zasobów, czas trwania zadaĔ, iloĞü wykorzystywanych zasobów itp. Te drugie są
w zasadzie od tych czynników niezaleĪne, czyli są kosztami staáymi. Przykáadowym
kosztem staáym jest koszt zakupu komputera na potrzeby projektu. W tym przypadku
cena komputera jest staáa i nie zaleĪy od czasu trwania projektu, w jakim jest on wykorzystywany. Innym kosztem staáym moĪe byü koszt obsáugi administracyjnej budowy
(ksiĊgowoĞü, kadry itp.). Jest on w zasadzie staáy, bez wzglĊdu na np. wielkoĞü czy czas
trwania budowy. Koszt zmienny moĪe zaleĪeü np. od czasu trwania zadania. JeĪeli na
przykáad ustaliliĞmy dla Ğlusarza stawkĊ za godzinĊ, to im dáuĪej bĊdzie on pracowaá,
tym wiĊcej musimy mu zapáaciü. Koszt caákowity zadania jest sumą kosztu zmiennego
i kosztu staáego danego zadania.
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W Microsoft Office Project 2007 koszty zmienne projektu są wyliczane na podstawie
czasu trwania czynnoĞci i stawek zasobów (w tym równieĪ zasobów kosztowych). Koszty
staáe muszą natomiast zostaü przypisane przez menedĪera do konkretnych zadaĔ.
Microsoft Office Project 2007 moĪe róĪnie przedstawiaü koszty projektu, biorąc jako
punkt odniesienia zadania lub zasoby. W tym pierwszym przypadku są zaprezentowane
koszty poszczególnych zadaĔ — czyli dla kaĪdego zadania zliczane są koszty wszystkich
zasobów przydzielonych do poszczególnych zadaĔ. MoĪna áatwo tutaj zidentyfikowaü,
ile kosztuje zadanie przewiezienia towaru z GdaĔska do Warszawy lub wdroĪenie systemu informatycznego. W drugim przypadku przedstawione są caákowite koszty zasobów, wynikające z wykorzystania danych zasobów we wszystkich czynnoĞciach. MoĪna
zatem okreĞliü np. koszt wykorzystania zasobu o nazwie Informatyk w caáym projekcie.

Koszty staäe i koszty zadaþ
Koszty staáe są ustalane przez uĪytkownika indywidualnie dla kaĪdego zadania. UĪytkownik moĪe przypisaü koszty staáe zarówno do zadaĔ sumarycznych, jak i podrzĊdnych. Koszty zmienne i caákowite zadania sumarycznego są sumą kosztów zmiennych
i caákowitych zadaĔ podrzĊdnych. Koszty staáe zadania sumarycznego nie są sumą
kosztów staáych zadaĔ podrzĊdnych. Koszt caákowity zadania sumarycznego jest
sumą kosztów caákowitych zadaĔ podrzĊdnych i kosztu staáego danego zadania sumarycznego.
Dla przykáadu rozwaĪmy sytuacjĊ przedstawioną na rysunku 7.1.
Rysunek 7.1.
Koszt staáy zadania
sumarycznego

Zadanie sumaryczne Ocena ofert skáada siĊ z czterech zadaĔ podrzĊdnych. Z kaĪdym
zadaniem podrzĊdnym jest związany koszt zmienny. Wynika on z czasów trwania
poszczególnych czynnoĞci i stawek zasobów przydzielonych do tych czynnoĞci. Tylko
jedno zadanie podrzĊdne — Wizyty w lokalach — ma przypisany koszt staáy. Koszt
staáy zadania sumarycznego Ocena ofert wynosi 150 zá i nie zostaá wyliczony na podstawie kosztów staáych zadaĔ podrzĊdnych, tylko bezpoĞrednio zdefiniowany przez kierownika projektu. Koszt caákowity zadania sumarycznego jest sumą kosztów caákowitych zadaĔ podrzĊdnych (1 894 zá) i kosztu staáego zadania sumarycznego (150 zá), co
w rezultacie daje kwotĊ 2 044 zá. W analogiczny sposób jest wyliczany koszt caákowity
jakiegokolwiek zadania sumarycznego.
Koszty staáe i caákowite zadaĔ mogą byü przedstawione w widoku Wykres Gantta.
Pokazanie kosztów staáych jest moĪliwe poprzez wyĞwietlenie tabeli Koszt (aby to
zrobiü, naleĪy po wyĞwietleniu widoku Wykres Gantta wybraü z menu Widok polecenie
Tabela, a nastĊpnie Koszt) lub poprzez wstawienie dwóch kolumn (Koszt staáy i Koszt).
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Definiowanie kosztów staáych odbywa siĊ poprzez wprowadzenie w tej kolumnie Īądanych wartoĞci.
MoĪliwa jest takĪe modyfikacja przez kierownika projektu wartoĞci kosztu caákowitego. W przypadku zdefiniowania przez kierownika projektu kosztu caákowitego Microsoft Office Project 2007 sam wyliczy koszt staáy. Koszt staáy bĊdzie wtedy róĪnicą
kosztu caákowitego i kosztu zmiennego danego zadania. JeĪeli na przykáad koszty
zmienne danego zadania wynoszą 1 000 zá, a uĪytkownik w kolumnie Koszt caákowity
wpisze koszt 1 500 zá, to Microsoft Office Project 2007 uzna, Īe dodatkowa kwota
500 zá jest kosztem staáym i wpisze tĊ wartoĞü w kolumnie Koszt staáy.
Nie jest moĔliwe edytowanie kosztu caäkowitego zadania sumarycznego.
ChociaĔ w tabeli Koszt istnieje kolumna o tytule Koszt caäkowity, to wartoĈci z niej
pochodzñ z pola o nazwie Koszt. Aby siö o tym przekonaè, naleĔy dwukrotnie kliknñè nazwö kolumny Koszt caäkowity. Powinno pojawiè siö okno dialogowe, takie jak
na rysunku 7.2. W tym kontekĈcie terminy Koszt i Koszt caäkowity oznaczajñ dokäadnie to samo.
Rysunek 7.2.
Kolumna
Koszt caákowity

çwiczenie 7.1.
Przypisz koszty staáe do wybranych zadaĔ.
JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego
potrzebny bödzie plik 6_3.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki
udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz
ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie.

Informacje o kosztach staáych wybranych zadaĔ przedstawia tabela 7.1.
Tabela 7.1 zawiera zarówno koszty staäe, jak i caäkowite wybranych zadaþ. Porównaj
swoje informacje o kosztach caäkowitych z informacjami z powyĔszej tabeli dopiero
po ukoþczeniu tego èwiczenia. Dopiero po wprowadzeniu wszystkich kosztów staäych
wyniki bödñ zgodne z powyĔszñ tabelñ.

Aby przypisaü koszty staáe do wybranych zadaĔ, naleĪy:
1. Z menu Widok wybraü polecenie Wykres Gantta.
2. W menu Widok wybraü polecenie Tabela, a nastĊpnie Koszt.
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Tabela 7.1. Koszty staáe i caákowite poszczególnych zadaĔ
ID

Nazwa zadania

Koszt staäy

0

Zmiana lokalizacji

4 500,00 zá

2

Poszukiwanie lokalu

200,00 zá

7 242,00 zá

7

Ocena ofert

150,00 zá

3 164,00 zá

50,00 zá

1 550,00 zá

10

Wizyty w lokalach

14

Wysyáanie powiadomieĔ o decyzji

15

Przygotowania do przeprowadzki

19

Zdanie lokalu

21

AranĪacja wnĊtrz

22

Przeprowadzka

23

Poszukiwanie Ğrodka transportu

Koszt caäkowity
38 503,33 zá

20,00 zá

134,00 zá

1 200,00 zá

13 433,33 zá

300,00 zá

833,33 zá

1 000,00 zá

10 600,00 zá

600,00 zá

13 328,00 zá

20,00 zá

148,00 zá

25

Pakowanie wyposaĪenia

50,00 zá

498,00 zá

31

Rozlokowanie sprzĊtu

80,00 zá

1 488,00 zá

33

Sprzątanie

30,00 zá

446,00 zá

3. Kliknąü w kolumnie Koszt staáy, w wierszu z zadaniem Zmiana lokalizacji.
4. Wpisaü wartoĞü 4500 i potwierdziü przyciskiem Enter.
5. Stosując analogiczne procedury, przypisaü koszty staáe do pozostaáych zadaĔ,

wpisując wartoĞci podane w tabeli 7.1.
Plik 7_1.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip.

Informacje o kosztach wybranych zadaĔ sumarycznych po wykonaniu powyĪszego
üwiczenia przedstawia rysunek 7.3.
Rysunek 7.3.
Informacje o kosztach
wybranych zadaĔ
sumarycznych

Po wyĞwietleniu tabeli Koszty widoczna jest kolumna Naliczanie kosztu staáego. MoĪna
w niej umieĞciü wartoĞci: Rozp., Proporcjonalnie, Na koĔcu. OkreĞlają one, w jaki
sposób powinien byü naliczany koszt staáy. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, kiedy bĊdziemy sprawdzali rozáoĪenie kosztów w zadanych przedziaáach czasowych
lub przygotowywali przelew z páatnoĞciami przypadającymi na okreĞlony tydzieĔ. Naliczanie na początku czynnoĞci (Rozp.) oznacza, Īe caáy koszt staáy dla danej czynnoĞci zostanie zapisany jako koszt, który zaistniaá w dniu rozpoczĊcia danej czynnoĞci. Przykáadowo, jeĪeli zadanie rozpoczĊáo siĊ 1 marca 2008 i zakoĔczyáo 30 czerwca, i przypisany
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zostaá do niego koszt staáy 2 000 zá, to wyĞwietlając widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy siĊ, Īe koszt ten przypada na 1 marca 2008. Naliczanie na
koĔcu czynnoĞci oznacza, Īe caáy koszt staáy dla danej czynnoĞci zostanie zapisany
jako koszt, który zaistniaá w dniu jej zakoĔczenia. Przykáadowo, jeĪeli zadanie rozpoczĊáo siĊ 1 marca 2008 i zakoĔczyáo 30 czerwca, i przypisany zostaá do niego koszt
staáy 2 000 zá, to wyĞwietlając widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy
siĊ, Īe koszt ten przypada na 30 czerwca 2008. W przypadku wyboru opcji Proporcjonalnie koszt kaĪdego dnia trwania czynnoĞci bĊdzie wynikaá z rozáoĪenia kosztu
staáego danej czynnoĞci na caáy czas jej trwania. Przykáadowo, jeĪeli zadanie rozpoczĊáo
siĊ 1 marca 2008 i zakoĔczyáo 30 czerwca, i przypisany zostaá do niego koszt staáy
2 000 zá, to wyĞwietlając widok o wydatkach w poszczególnych dniach, zobaczy siĊ,
Īe koszt ten jest równomiernie rozáoĪony na wszystkie dni robocze od 1 marca 2008
do 30 czerwca 2008.
Przedstawiając tabelĊ Koszty w widoku Wykres Gantta, pokazujemy wysokoĞü kosztów
wykonania poszczególnych zadaĔ.

Koszty zasobów
KaĪdy zasób pracujący w projekcie ma okreĞlone stawki. W miarĊ wykonywania kolejnych prac są generowane kolejne koszty związane z wykorzystaniem okreĞlonych zasobów. W widoku Arkusz zasobów moĪemy zapoznaü siĊ z informacjami o kosztach
caákowitych, wynikających z uĪywania dostĊpnych zasobów. Informacje te są dostĊpne
w tabeli Koszty, która bĊdzie wyĞwietlona po wybraniu z menu Widok polecenia Tabela,
a nastĊpnie Koszty.

çwiczenie 7.2.
WyĞwietl informacje o kosztach caákowitych, wynikających z uĪywania poszczególnych
zasobów.
JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego
potrzebny bödzie plik 7_1.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki
udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz
ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie.

Aby wyĞwietliü informacje o kosztach caákowitych, wynikających z uĪywania poszczególnych zasobów, naleĪy:
1. Z menu Widok wybraü polecenie Arkusz zasobów.
2. W menu Widok wybraü polecenie Tabela, a nastĊpnie Koszt.
Plik 7_2.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip.
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Rezultat tego üwiczenia przedstawia rysunek 7.4.

Rysunek 7.4. Informacje o kosztach poszczególnych zasobów

Informacje o kosztach związanych z danymi zasobami są przedstawione w kolumnie
Koszt. O pozostaáych kolumnach dowiesz siĊ z kolejnych rozdziaáów.

Rozkäad kosztów w czasie
Widoki ObciąĪenie zasobów i ObciąĪenie zadaniami pozwalają na przedstawienie
informacji o rozáoĪeniu kosztów w czasie. W ten sposób dowiemy siĊ, jak wysokie
koszty wystąpią w poszczególnych dniach, tygodniach, miesiącach lub innych jednostkach czasu. Widoki te przedstawiają zasoby i zadania. W widoku ObciąĪenie zasobów
pokazano zasoby i zadania, do których są one przydzielone. W widoku ObciąĪenie
zadaniami podano zadania i przydzielone do nich zasoby.

Skala czasu
W widoku Wykres Gantta, ObciąĪenie zadaniami i ObciąĪenie zasobów dane mogą byü
prezentowane w róĪnych skalach czasu, tzn. mogą obejmowaü róĪne przedziaáy czasowe. Przykáadowo na rysunku 7.5 widzimy skalĊ czasu w podziale na dni tygodnia.
GdybyĞmy w tej skali chcieli oglądaü informacje o kosztach, to dowiedzielibyĞmy siĊ,
jakie koszty poniesiemy w poszczególnych dniach. Gdyby skala ta byáa przedstawiona
w podziale na tygodnie, to moglibyĞmy zobaczyü, jakie koszty byáyby poniesione
w poszczególnych tygodniach.
Rysunek 7.5.
Skala czasu
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DokáadnoĞü skali czasu moĪemy definiowaü za pomocą ikon PowiĊksz i Pomniejsz
(zob. rysunek 7.6), znajdujących siĊ na pasku narzĊdzi Standardowy.

Rysunek 7.6. Ikony PowiĊksz i Pomniejsz

Skala czasu skáada siĊ z trzech warstw, które mogą byü pokazane lub ukryte. Na warstwach skali czasu mogą byü wyĞwietlane lata, póárocza, kwartaáy, miesiące, dekady,
tygodnie, dni, godziny i minuty. Na warstwie niĪszej mogą byü wyĞwietlane okresy nie
dáuĪsze niĪ na warstwie wyĪszej. Dla przykáadu, jeĪeli warstwa Ğrodkowa przedstawia
tygodnie, to warstwa dolna moĪe przedstawiaü tygodnie, dni, godziny i minuty, ale nie
moĪe obrazowaü miesiĊcy.
DomyĞlnie na górnej warstwie są wyĞwietlane miesiące, na Ğrodkowej równieĪ miesiące, a na dolnej dni.
DokáadnoĞü skali czasu moĪemy takĪe definiowaü w oknie dialogowym Skala czasu.
Aby wywoáaü okno dialogowe Skala czasu, naleĪy z menu Format wybraü polecenie
Skala czasu.
Skalö czasu naleĔy definiowaè osobno dla kaĔdego widoku, gdyĔ kaĔdy widok osobno
zapamiötuje swoje ustawienia skali czasu.
WäaĈciwoĈci skali czasu moĔna definiowaè tylko w widokach, w których jest ona
widoczna. Nie moĔna tego robiè np. w widoku Diagram Sieciowy, gdyĔ w tym widoku
skala czasu nie wystöpuje.

Okno dialogowe Skala czasu skáada siĊ z czterech zakáadek: Warstwa górna, Warstwa
Ğrodkowa, Warstwa dolna i Czas wolny. Zanim bĊdziemy mogli definiowaü wáaĞciwoĞci poszczególnych zakáadek, trzeba zadecydowaü, które warstwy mają byü widoczne. MoĪe byü widoczna jedna (Ğrodkowa), dwie (Ğrodkowa i dolna) lub trzy warstwy (górna, Ğrodkowa i dolna). JeĪeli wybierzemy opcjĊ, która nie pokazuje górnej
warstwy, to nie bĊdziemy mogli definiowaü wartoĞci w zakáadce Warstwa górna. Podobnie, jeĪeli nie bĊdzie pokazana warstwa dolna, nie bĊdziemy mogli definiowaü wartoĞci w zakáadce Warstwa dolna.
Przykáadowy widok zakáadki Warstwa Ğrodkowa przedstawia rysunek 7.7.
Definiując zakáadkĊ Warstwa górna, Warstwa Ğrodkowa lub Warstwa dolna, musimy
podaü nastĊpujące parametry:
 Jednostki — okreĞla, w jakich przedziaáach czasowych mają byü przedstawiane

dane. MoĪna tu wybraü lata, póárocza, kwartaáy, miesiące, dekady, tygodnie, dni,
godziny i minuty;
 Liczba — okreĞla liczbĊ jednostek, jaka skáada siĊ na dany przedziaá. JeĪeli

na przykáad w pozycji Jednostki wybrano Tygodnie, a w pozycji Liczba
wpisano 2, to przedziaá czasowy bĊdzie obejmowaá dwa tygodnie;
 Etykiety — okreĞla sposób pokazywania daty na danej warstwie;
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Rysunek 7.7.
Zakáadka
Warstwa Ğrodkowa

 Odcinki poĞrednie — okreĞla, czy na danej skali mają byü widoczne linie

rozdzielające poszczególne przedziaáy czasu;
 Wyrównanie — okreĞla, jak mają byü wyrównane daty opisujące daną warstwĊ;
 Separator skali — okreĞla, czy pomiĊdzy warstwami ma byü widoczna linia

podziaáu;
 Rozmiar — okreĞla, ile przedziaáów czasu ma siĊ mieĞciü na wykresie.

Definiując parametry zawarte w zakáadce Czas wolny, okreĞlamy, w jaki sposób Microsoft Office Project 2007 ma wyróĪniaü dni wolne od pracy.

çwiczenie 7.3.
Zdefiniuj parametry skali czasu dla widoku ObciąĪenie zadaniami.
JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego
potrzebny bödzie plik 7_2.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki
udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz
ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie.

W widoku ObciąĪenie zadaniami widoczne mają byü dwie warstwy: Ğrodkowa i dolna.
W warstwie Ğrodkowej mają byü widoczne poszczególne tygodnie, a w warstwie dolnej — dni. W ten sposób na skali czasu zobaczymy informacje o wybranych parametrach w ukáadzie dziennym.
Aby zdefiniowaü parametry Skali czasu dla widoku ObciąĪenie zadaniami, naleĪy:
1. Z menu Widok wybraü polecenie ObciąĪenie zadaniami.
2. Z menu Format wybraü polecenie Skala czasu.
3. PrzejĞü do zakáadki Warstwa Ğrodkowa.
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4. W polu PokaĪ wybraü opcjĊ Dwie warstwy (Ğrodkowa, dolna).
5. Zdefiniowaü pozostaáe parametry tak, jak przedstawia to rysunek 7.8.
Rysunek 7.8.
Zakáadka
Warstwa Ğrodkowa

W polu Etykieta moĔesz widzieè innñ datö niĔ 2002 stycznia 28. Nie jest to jednak
istotne. NajwaĔniejsze, Ĕeby najpierw byä zapisany rok w formacie czterocyfrowym,
potem peäna nazwa miesiñca i dzieþ.
6. PrzejĞü do zakáadki Warstwa dolna i wpisaü w niej parametry, zgodnie

z informacjami podanymi na rysunku 7.9.
Rysunek 7.9.
Zakáadka
Warstwa dolna

7. PrzejĞü do zakáadki Czas wolny i zdefiniowaü wszystkie parametry, zgodnie

z informacjami podanymi na rysunku 7.10.
8. Potwierdziü ustawienia przyciskiem OK.

240

MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarzñdzanie projektami

Rysunek 7.10.
Zakáadka Czas wolny

Plik 7_3.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip.

Po wykonaniu tego üwiczenia skala czasu powinna wyglądaü tak jak na rysunku 7.11.
Rysunek 7.11.
Zdefiniowana
skala czasu

Informacje o kosztach
w widoku ObciñĔenie zadaniami
Widok ObciąĪenie zadaniami pozwala na uzyskanie informacji o kosztach poszczególnych zadaĔ. MoĪliwe jest to dziĊki kolumnie Koszt dostĊpnej w tym widoku. Ponadto w prawej czĊĞci ekranu moĪna przeĞledziü, jak rozkáadają siĊ koszty zadaĔ na
poszczególne miesiące, tygodnie, dni lub inne jednostki czasu, w zaleĪnoĞci od tego,
jak zostaáy ustalone parametry skali czasu. Oprócz Ğledzenia kosztów danych zadaĔ,
moĪemy równieĪ zobaczyü koszty w rozbiciu na zasoby wykonujące te zadania.
Aby moĪliwe byáo przeĞledzenie kosztów w podziale na okreĞlone jednostki czasu,
naleĪy pokazaü w prawej czĊĞci widoku wiersz Koszt dla kaĪdego zadania i wykonującego je zasobu.

çwiczenie 7.4.
PokaĪ informacje o kosztach zadaĔ w rozbiciu na poszczególne dni.
JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego
potrzebny bödzie plik 7_3.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki
udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz
ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie.
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Aby pokazaü koszty zadaĔ rozáoĪone na poszczególne dni, naleĪy:
1. Z menu Widok wybraü polecenie ObciąĪenie zadaniami.
2. Z menu Format wybraü polecenie Szczegóáy, a nastĊpnie zaznaczyü opcjĊ Koszt.
3. Z menu Format wybraü polecenie Szczegóáy, a nastĊpnie usunąü zaznaczenie

opcji Praca.
Plik 7_4.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip.

Wynik tego üwiczenia przedstawia rysunek 7.12.

Rysunek 7.12. Koszty zadaĔ w rozbiciu na dni

Informacje o kosztach w widoku ObciñĔenie zasobów
Widok ObciąĪenie zasobów pozwala na przedstawienie kosztów związanych z okreĞlonymi zasobami, jeĪeli widoczna jest tabela Koszt. UmoĪliwia takĪe przeĞledzenie
rozkáadu tych kosztów w czasie. Podobnie jak w przypadku widoku ObciąĪenie zadaniami, istotne jest okreĞlenie opcji skali czasu, gdyĪ w ten sposób zdoáamy okreĞliü,
czy koszty związane z pracą danych zasobów bĊdą przedstawione w ukáadzie miesiĊcznym, tygodniowym, dziennym czy innym.

çwiczenie 7.5.
PokaĪ informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni.
JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego
potrzebny bödzie plik 7_4.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki
udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz
ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie.
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Aby pokazaü informacje o kosztach zasobów w rozbiciu na poszczególne dni, naleĪy:
1. Z menu Widok wybraü polecenie ObciąĪenie zasobów.
2. Z menu Widok wybraü polecenie Tabela, a nastĊpnie Koszt.
3. JeĪeli nie bĊdzie widoczna kolumna Koszt, naleĪy ją odsáoniü.
4. Z menu Format wybraü polecenie Szczegóáy, a nastĊpnie zaznaczyü opcjĊ

Koszt.
5. Z menu Format wybraü polecenie Szczegóáy, a nastĊpnie usunąü zaznaczenie

opcji Praca.
Plik 7_5.mpp, zawierajñcy wynik tego èwiczenia, jest udostöpniony wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip.

Wynik tego üwiczenia przedstawia rysunek 7.13.
Rysunek 7.13.
Koszty zasobów
w rozbiciu na dni

BudĔet projektu
Microsoft Office Project 2007 automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych,
tworzy budĪet projektu. BudĪet projektu jest jednym z wielu raportów dostĊpnych
w programie Microsoft Office Project 2007. Raport BudĪet przedstawia informacje
o kosztach staáych i caákowitych poszczególnych zadaĔ. W budĪecie zadania są uszeregowane malejąco wedáug Kosztu caákowitego.
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çwiczenie 7.6.
Przedstaw budĪet projektu.
JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego
potrzebny bödzie plik 7_5.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki
udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz
ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie.

Aby przedstawiü budĪet projektu, naleĪy:
1. Z menu Raport wybraü polecenie Raporty….
2. Kliknąü grupĊ Koszty… i potwierdziü przyciskiem Wybierz.
3. Kliknąü raport BudĪet i wybraü polecenie Wybierz.
4. Porównaü wynik tej czĊĞci üwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 7.14.

Rysunek 7.14. BudĪet projektu
KaĔdy raport moĔe byè drukowany. O tym, jak drukowaè raport i ustalaè opcje drukowania, dowiesz siö dziöki lekturze kolejnych rozdziaäów. Zawarte w nich bödñ takĔe
uĔyteczne informacje o zarzñdzaniu raportami.
5. Aby zamknąü podgląd raportu BudĪet, naleĪy kliknąü przycisk Zamknij tyle razy,

ile bĊdzie potrzebne.
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Przepäywy gotówkowe
Raport o nazwie Przepáywy gotówkowe sáuĪy do przedstawienia w ukáadzie tabelarycznym informacji o kosztach poszczególnych zadaĔ. Koszty te domyĞlnie są przedstawione
z podziaáem na tygodnie. Zsumowane są takĪe wartoĞci wszystkich kosztów w ramach
danego tygodnia i wszystkich kosztów dla wybranych zadaĔ. W raporcie Przepáywy
gotówkowe domyĞlnie przedstawione są informacje kosztach wszystkich zadaĔ.

çwiczenie 7.7.
Przedstaw przepáywy gotówkowe dla projektu.
JeĔeli nie ukoþczyäeĈ prawidäowo poprzedniego èwiczenia, to do wykonania niniejszego
potrzebny bödzie plik 7_6.mpp, który wraz z innymi materiaäami dotyczñcymi ksiñĔki
udostöpniony jest pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/mspr27.zip. Otwórz
ten plik i wykonaj poniĔsze èwiczenie.

Aby przedstawiü przepáywy gotówkowe dla projektu, naleĪy:
1. Z menu Raport wybraü polecenie Raporty….
2. Kliknąü grupĊ Koszty… i potwierdziü wybór przyciskiem Wybierz.
3. Kliknąü raport Przepáyw gotówki i wybraü polecenie Wybierz.
4. Porównaj wynik tej czĊĞci üwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 7.15.

Rysunek 7.15. Przepáywy gotówki
5. Aby zamknąü podgląd przepáywów gotówkowych, naleĪy kliknąü przycisk

Zamknij tyle razy, ile bĊdzie potrzebne.
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Ogólne informacje o kosztach
— statystyka projektu
Dla kaĪdego projektu Microsoft Office Project 2007 prowadzi zestawienie ogólnych
informacji o projekcie, pozwalających na pobieĪne zapoznanie siĊ z nim. Zestawienie to
umoĪliwia poznanie miĊdzy innymi kosztów projektu i liczby godzin pracy, jakie naleĪy
przeznaczyü na jego ukoĔczenie. Aby przedstawiü takie statystyczne informacje o projekcie, naleĪy z menu Projekt wybraü polecenie Informacje o projekcie. W oknie dialogowym Informacje o projekcie trzeba wybraü przycisk Statystyka…. Przykáadowe dane
statystyczne o projekcie są przedstawione na rysunku 7.16.
Rysunek 7.16.
Statystyka projektu

