ZARZĄDZANIE PROJERKTAMI
W MS PROJECT
Warsztaty dla wszystkich, którzy chcą:

▪
▪
▪
▪

skutecznie realizować cele organizacji
wykorzystując MS Project,
poznać narzędzie w praktyczny sposób,
trafnie planować budżet i harmonogram projektu,
skutecznie monitorować postępu projektu,

czyli zdobyć umiejętności zarządzania projektami
za pomocą MS Project.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W MS PROJECT
2-dniowe autorskie warsztaty
Po warsztatach będziecie potrafili:

•

zaplanować swój projekt w MS Project,

•

zarządzać zadaniami, zasobami i kosztami projektu,

•

optymalizować projekt i rozwiązywać problemy projektowe,

•

czytelnie obrazować wszystko co dzieje się w projekcie.

✓ Dużo praktyki + podstawy teoretyczne
✓ Angażujące ćwiczenia i symulacje
✓ 2 doświadczonych trenerów na szkoleniu

✓ Mnóstwo pomysłów i inspiracji

My – trenerzy wyGRAmy:

•
•
•

Zrealizowaliśmy wiele projektów
przy użyciu MS Project i MS Project Server
Znamy i wykorzystujemy różne podejścia
do zarządzania projektami
Naszą wiedzę i umiejętności potwierdzają
certyfikaty: Microsoft, PMP, P3O Professional, Prince2

•
Marcin
tel. 505 001 774
mail: marcin@wygramy.co

Artur
tel. 513 311 139
mail: artur@wygramy.co

ZARZĄDZANIE
PROJERKTAMI
AGILE W PIGUŁCE
W MS PROJECT
ZAKRES WARSZTATU
Zarządzanie od podstaw
Tradycyjne modele zarządzania
Projekty vs. Procesy
Najważniejsze
standardy/metodyki

Planowanie projektu
Szablonowo czy unikalnie
Praca wg Projecta
Zależności między
zadaniami
Zadania sumaryczne

Zarządzanie zasobami
Rodzaje zasobów
Rezerwowanie
Przydzielanie
Optymalizowanie

Koszty projektu

Ścieżka krytyczna
Arkusz zasobów
Bilansowanie zasobów

Monitorowanie projektu
Jak wprowadzać zmiany
Plan bazowy
Dane rzeczywiste
Odchylenia

Punkty kontrolne
Wykres Gantta
Szacowanie
Tips & Trics
Pokaż mi swój projekt

Mój MS Project
Filtry
Widoki
Kalendarze
Organizator
Wymiana danych

Koszty stałe i koszty zadań
Koszty zasobów
Budżet
Rozkład kosztów w czasie
Project Server
Enterprise Project
Management
Pula zasobów
Portfel projektów
Raporty

Dzięki warsztatom zyskacie:
Wiedzę wystarczającą do samodzielnego kierowania projektem
z użyciem MS Project
Umiejętność pracy z narzędziem z każdym projektem
Uniwersalną wiedzę przydatną dla wszelkich projektów
Ukierunkowanie na realizację swoich celów

Konkretne
narzędzia
i techniki

ul. Kołobrzeska 32A
80-394 Gdańsk

Praktyczne
doświadczenia
i wnioski

www.wygramy.co
info@wygramy.co

Własny plan
działań

3 miesięczne
wsparcie

ul. Fabryczna 1A
85-741 Bydgoszcz

