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Praca z kalendarzami
W tym rozdziale omówiono:
Ź plan bazowy, projekt, zasób i kalendarz zadania;
Ź wspóïdziaïanie kalendarzy;
Ź ustawianie opcji kalendarza i czasu pracy;
Ź wybór kalendarza projektu;
Ź pracÚ z kalendarzem zadañ;
Ź uĝywanie kalendarza zasobu;
Ź tworzenie wïasnych szablonów kalendarzy;
Ź kopiowanie kalendarzy do innych projektów.

W

iÚkszoĂÊ osób w ĝyciu opiera siÚ na wskazaniach swoich zegarków i kalendarzy.
Sam pomyĂl — kiedy siÚ budzisz, pierwszÈ myĂlÈ jest: jaki dziĂ dzieñ, która
godzina i czy trzeba iĂÊ do pracy?
Masz typowy dzieñ pracy, niezaleĝnie od tego, czy pracujesz od 09:00 do 17:00,
czy teĝ od 00:00 do 08:00. Zapewne od czasu do czasu udaje Ci siÚ uciec od utartego
schematu, czy to wtedy, gdy koñczysz pracÚ po 12-godzinnym maratonie, czy teĝ
wtedy, kiedy urywasz siÚ w poïowie piÚknego, sïonecznego dnia i jedziesz na ryby.
W pewien sposób Project 2013 przypomina Twoje ĝycie: ma zestaw standardowy,
ale dopuszcza wyjÈtki od niego. Róĝnica jest taka, ĝe w programie masz do dyspozycji
kilka rodzajów kalendarzy, które moĝesz swobodnie wykorzystywaÊ.

Dostrajanie kalendarzy: bazowego,
projektu, zasobu i zadania
Przy zajmowaniu siÚ przydzielaniem zasobów trzeba wziÈÊ pod uwagÚ to, kiedy ludzie
mogÈ pracowaÊ. Czas pracy w kalendarzach trzeba dopasowaÊ. W rozdziale 2. napisaïam,
ĝe kiedy po raz pierwszy uruchamiasz nowy projekt, naleĝy w oknie dialogowym
Informacje o projekcie lub na karcie Plik w sekcji o tej samej nazwie wprowadziÊ pewne
informacje. JednÈ z pozycji do okreĂlenia jest Kalendarz projektu.
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DostÚpne sÈ trzy opcje:

9 Standardowy (opcja domyĂlna) — kalendarz przedstawia typowy dzieñ pracy

w godzinach od 09:00 do 17:00 w 5-dniowym tygodniu roboczym z wyjÈtkami
w postaci ĂwiÈt. Moĝna myĂleÊ o nim jako o kalendarzu firmowym,
odzwierciedlajÈcym godziny robocze (czyli czas, „kiedy biuro jest otwarte”).

9 Zmiana nocna — to 8-godzinny dzieñ pracy zaplanowany od 23:00 do 08:00
z godzinnÈ przerwÈ na posiïek, od poniedziaïku do piÈtku — bez wyjÈtków.
Moĝesz wybraÊ ten kalendarz dla zasobów pracujÈcych w tej samej firmie,
ale w innych godzinach.

9 24 godziny — to kalendarz bazowy wyĂwietlajÈcy czas w sposób ciÈgïy:
24 godziny na dobÚ przez 7 dni w tygodniu.

W MS Project 2013 sÈ cztery typy kalendarzy: bazowy, projektu, zasobu i zadania.
Opanowanie wszystkich tych typów moĝe nie byÊ ïatwym zadaniem, ale zrozumienie
zasad ich dziaïania jest kluczowym elementem do efektywnego uĝywania programu.
Na podstawie wprowadzonych ustawieñ kalendarza planowane sÈ zadania i przypisywane
zasoby.
Kalendarzami w projekcie moĝesz zarzÈdzaÊ na trzy róĝne sposoby: okreĂlaÊ czas pracy
dla wszystkich zasobów i zadañ, modyfikowaÊ kalendarze dla okreĂlonych zasobów
lub przypisaÊ zmodyfikowany kalendarz do konkretnego zadania.
Niech CiÚ nie zmylÈ róĝne sposoby uĝywania przeze mnie sïowa „projekt”: moĝe
ono odnosiÊ siÚ do programu, kalendarza projektu i samego projektu. W odniesieniu
do programu uĝywam zapisu wielkÈ literÈ (Project), kalendarz projektu oznacza typ
kalendarza, a sam projekt to po prostu prowadzony przez Ciebie projekt.

Jak dziaïajÈ kalendarze
Nie wszyscy w firmie dziaïajÈ wg tego samego harmonogramu, a nie kaĝde zadanie
moĝna wykonaÊ w ciÈgu takiego samego oĂmiogodzinnego dnia pracy. Aby poradziÊ
sobie z róĝnymi wariantami harmonogramów wystÚpujÈcych w wiÚkszoĂci firm,
Project 2013 udostÚpnia róĝne ustawienia dla kalendarzy. Oto szczegóïowe informacje
o funkcjach kaĝdego z czterech typów kalendarzy dostÚpnych w MS Project 2013
(poniĝej szczegóïowo omówiono sposób ich dziaïania):

9 Kalendarz bazowy — szablon, na podstawie którego zbudowane sÈ inne kalendarze.
DostÚpne sÈ trzy kalendarze bazowe: Standardowy, 24 godziny i Zmiana nocna.
WiÚcej informacji na ich temat moĝna przeczytaÊ w czÚĂci „Praca z kalendarzami
zadañ i zasobów” w dalszej czÚĂci rozdziaïu.

9 Kalendarz projektu — domyĂlny kalendarz dla harmonogramów. Do Ciebie

naleĝy decyzja, który z szablonów kalendarza bazowego zostanie uĝyty w Twoim
projekcie.

9 Kalendarz zasobu — kalendarz bazowy uwzglÚdniajÈcy wyjÈtki (czas wolny od
pracy) ustawione dla poszczególnych zasobów.

9 Kalendarz zadañ — umoĝliwia ustawienie wyjÈtków dla poszczególnych zadañ.
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Kiedy tworzysz zadania i przypisujesz do nich zasoby, Project przyjmuje dla nich
standardowe ustawienia dotyczÈce czasu pracy. I tak: jeĝeli ustalasz, ĝe zadanie ma byÊ
ukoñczone w ciÈgu dnia roboczego, Project wie, ĝe dzieñ roboczy oznacza 8 godzin (czy
12, czy innÈ wartoĂÊ, którÈ ustalisz w ustawieniach kalendarza projektu). Przyjmijmy,
ĝe do wykonania pracy przydzielasz zasób na 2 tygodnie, a firma stosuje standardowy,
5-dniowy tydzieñ roboczy. Jeĝeli kalendarz zasobu ustawiony jest na 4-dniowy tydzieñ
pracy, wówczas 2 tygodnie pracy oznaczaÊ bÚdÈ ïÈcznie tylko 8 dni roboczych.
Charakter zadañ moĝe wpïywaÊ na kalendarz zasobu. TrwajÈce 2 tygodnie zadanie
planowane wg nakïadu pracy nie zostanie ukoñczone, dopóki przypisane do niego
zasoby nie przeznaczÈ na jego realizacjÚ wïaĂnie 2 tygodni. WiÚcej informacji na temat
zadañ planowanych wg nakïadu pracy moĝesz przeczytaÊ w rozdziale 5.

PowiÈzania miÚdzy kalendarzami
DomyĂlnie nadrzÚdnym kalendarzem dla wszystkich innych kalendarzy w projekcie
jest kalendarz projektu. Oto trudny element: kiedy wprowadzasz zmiany (zwane
wyjÈtkami) w kalendarzu zadania czy zasobu, musisz wiedzieÊ, które ustawienia bÚdÈ
miaïy pierwszeñstwo.
Oto zasady dziaïania tego mechanizmu.

9 Jeĝeli nie bÚdzie innych zmian, szablon kalendarza bazowego wybranego dla

projektu podczas jego tworzenia bÚdzie szablonem nadrzÚdnym dla wszystkich
zadañ i zasobów.

9 Jeĝeli wprowadzisz zmiany w godzinach pracy zasobu, bÚdÈ one miaïy pierwszeñstwo

w stosunku do kalendarza projektu dla tego zasobu po przypisaniu go do zadania.
Podobnie rzecz ma siÚ, gdy przypiszesz inny kalendarz do zadania — równieĝ on
bÚdzie nadrzÚdny w stosunku do kalendarza projektu.

9 Jeĝeli przypiszesz kalendarz do zasobu i inny kalendarz do zadania (do którego

przypisany jest dany zasób), program uĝyje standardowych godzin do tworzenia
harmonogramu dla zasobu. I tak: jeĝeli kalendarz zadania umoĝliwia pracÚ od
08:00 do 17:00, a kalendarz zasobu w godzinach 06:00 –14:00, zasób bÚdzie
pracowaï od 08:00 do 14:00, czyli w jedynym wspólnym zakresie czasowym.

9 Moĝesz wprowadziÊ takie ustawienia, aby zadanie ignorowaïo kalendarz zasobu.
W tym celu otwórz okno dialogowe Informacje o zadaniu (kliknij dwukrotnie
nazwÚ zadania w widoku Wykres Gantta) i zaznacz znajdujÈce siÚ na karcie
Zaawansowane pole Harmonogram ignoruje kalendarze zasobów. Jeĝeli nie wybrano
ĝadnego kalendarza, wówczas to ustawienie nie bÚdzie dostÚpne. Moĝesz uĝyÊ
tego ustawienia, jeĝeli wiesz, ĝe dla danego zadania wymagane sÈ wszystkie
zasoby (np. dla zadania typu zebranie kwartalne), niezaleĝnie od ich zwykïych
godzin pracy.
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Tworzenie harmonogramu
z wykorzystaniem opcji kalendarza
i czasu pracy
W tej czÚĂci podrzucÚ kolejne dwa elementy zwiÈzane z zarzÈdzaniem czasem:
opcje kalendarza i czas pracy.
Opcje kalendarza wykorzystywane sÈ do zmiany ustawieñ standardowych dla roboczych
dni, tygodni i lat. Moĝesz np. ustawiÊ Standardowy kalendarz projektu. DomyĂlnie bÚdÈ
stosowane godziny pracy od 08:00 do 17:00 przez 5 dni w tygodniu.
Czas pracy jest uĝywany do dostosowania czasu pracy wïaĂnie do konkretnych dat czy
dni. Przyjmijmy, ĝe wprowadzasz zmianÚ w opcjach kalendarza polegajÈcÈ na tym, ĝe
ustawiasz 8-godzinny dzieñ pracy i 32-godzinny tydzieñ roboczy. Musisz siÚ upewniÊ,
ĝe 3 dni w 7-dniowym tygodniu bÚdÈ wolne, co w sumie da 32-godzinny tydzieñ
roboczy. Jeĝeli chcesz okreĂlone daty ustawiÊ jako dni wolne od pracy (np. imprezÚ
firmowÈ), moĝesz to zrobiÊ za pomocÈ ustawieñ czasu pracy.
Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe harmonogram projektu uwzglÚdnia wszystkie zmiany
w kalendarzach, powinieneĂ najpierw je wprowadziÊ, a dopiero póěniej dodawaÊ zadania.
Zmiany w opcjach kalendarza musisz wprowadziÊ dla kaĝdego nowo tworzonego
projektu. Moĝesz teĝ skonfigurowaÊ jeden kalendarz, przechowywany w lokalizacji
sieciowej, który nastÚpnie bÚdzie stosowany dla wszystkich projektów. WiÚcej
informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „UdostÚpnianie kopii kalendarza”
zamieszczonym pod koniec tego rozdziaïu.

Ustawianie opcji kalendarza
Wprowadzanie zmian do kalendarza zasobu czy zadania to po prostu dostosowywanie
czasu, w którym dany zasób jest dostÚpny, do pracy, którÈ ma wykonaÊ, lub do czasu
trwania tego zadania — zwykle nie zmieniasz dïugoĂci przeciÚtnego dnia pracy
w projekcie. Jeĝeli takie jest ustawienie kalendarza projektu, to dzieñ roboczy wciÈĝ
bÚdzie miaï 8 godzin, nawet jeĂli zaplanowane na dany dzieñ zadanie korzysta z szablonu
kalendarza ustawionego na 24-godzinny dzieñ.
Aby zmieniÊ dïugoĂÊ dnia roboczego np. z 8 na 10 godzin, musisz wprowadziÊ zmiany
w karcie Kalendarz okna dialogowego Opcje.
Aby zmodyfikowaÊ ustawienia kalendarza:
1. Kliknij kartÚ Plik znajdujÈcÈ siÚ na WstÈĝce, a nastÚpnie przycisk Opcje.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Opcje programu Project.
2. Przejdě do znajdujÈcej siÚ z lewej strony okna kategorii Harmonogram
(rysunek 8.1).
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Rysunek 8.1.
Definiowanie
opcji kalendarza
dla dni, tygodni,
miesiÚcy i lat

3. Na liĂcie Tydzieñ rozpoczyna siÚ w wybierz odpowiedni dzieñ.
4. Aby zmieniÊ miesiÈc rozpoczÚcia roku obrachunkowego, wybierz
odpowiedniÈ pozycjÚ z listy Rok obrachunkowy rozpoczyna siÚ w miesiÈcu.
5. Aby zmieniÊ godziny dnia roboczego, ustaw odpowiednie wartoĂci
w polach DomyĂlna godzina rozpoczÚcia i DomyĂlna godzina zakoñczenia.
Jeĝeli zmienisz domyĂlne ustawienia godzin rozpoczÚcia i zakoñczenia, zmieñ
teĝ odpowiednio czas pracy zgodnie z informacjami zamieszczonymi poniĝej.
6. W miarÚ potrzeb zmieñ teĝ ustawienia w polach: Liczba godzin dziennie,
Liczba godzin tygodniowo i Liczba dni miesiÚcznie.
7. Aby zapisaÊ wprowadzone ustawienia, kliknij przycisk OK.
Martwienie siÚ o kaĝdÈ godzinÚ moĝe byÊ mÚczÈce. WiÚkszoĂÊ osób zawodowo
zajmujÈcych siÚ przygotowywaniem harmonogramów unika wprowadzania zmian
do domyĂlnych ustawieñ kalendarza. Jeĝeli nie musisz ĂledziÊ harmonogramu zadañ
co do godziny, uĝywaj raczej dni lub tygodni.

Wprowadzanie wyjÈtków do czasu pracy
Aby wprowadziÊ zmiany w godzinach pracy w konkretnym dniu (np. 24 grudnia), uĝyj
ustawieñ czasu pracy. I tak: jeĝeli w wigiliÚ Boĝego Narodzenia przewidziano 4-godzinny
dzieñ pracy, moĝesz zmodyfikowaÊ ustawienia czasu pracy, dziÚki czemu zasoby
przypisane do zadañ wykonywanych w tym dniu przepracujÈ tylko poïowÚ standardowej
dniówki. Tych ustawieñ moĝesz teĝ uĝyÊ do okreĂlenia ogólnie obowiÈzujÈcych dni
wolnych.

Kup książkę

Poleć książkę

127

128

CzÚĂÊ II: ZarzÈdzanie zasobami
Oto, jak wprowadziÊ zmiany w czasie pracy.
1. Wybierz Projekt/Zmieñ czas pracy.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Zmienianie czasu pracy (rysunek 8.2).

Rysunek 8.2.
Kalendarz
zawierajÈcy
informacje
o standardowym czasie
pracy

2. W kalendarzu zaznacz dzieñ, dla którego chcesz zmieniÊ ustawienia.
3. Przejdě na kartÚ WyjÈtki, nastÚpnie kliknij pustÈ komórkÚ w kolumnie
Nazwa, wpisz nazwÚ wyjÈtku i wciĂnij Enter.
4. Zaznacz utworzony w kroku 3. wyjÈtek i kliknij przycisk Szczegóïy.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Szczegóïy dla elementu (rysunek 8.3).
Na przykïadzie widaÊ ustawienia czasu pracy dla Wigilii, kiedy to dzieñ roboczy
koñczy siÚ o 14:00.
5. Zaznacz kontrolkÚ Wolny lub Czasy pracy.
6. Wprowadě przedziaï godzinowy w polach Od i Do.
Aby uwzglÚdniÊ przerwÚ (np. obiadowÈ), musisz wprowadziÊ dwa lub wiÚcej
przedziaïów czasowych w polach Od i Do (np. pierwszy 08:00 – 12:00 i drugi
13:00 – 14:00).
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Rysunek 8.3.
Modyfikowanie
standardowego
kalendarza

7. NastÚpnie wybierz wzorzec cyklu i zaznacz, co jaki czas ma siÚ on
powtarzaÊ.
Jeĝeli zaznaczysz pole Tygodniowy i ustawisz wartoĂÊ na 3, wówczas
wprowadzone zmiany bÚdÈ stosowane co trzy tygodnie.
8. OkreĂl przedziaï czasowy dla cyklu.
Wprowadě daty w polu RozpoczÚcie oraz zaznacz pole Zakoñczenie po X wystÈpieniach
lub Zakoñczenie do, okreĂlajÈc w ten sposób daty graniczne.
9. NastÚpnie zamknij oba okna dialogowe, klikajÈc przycisk OK,
co spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian.

Praca z kalendarzami zadañ i zasobów
Moĝesz skonfigurowaÊ kalendarz zadania tak, aby wykorzystywaï wskazany przez
Ciebie szablon kalendarza bazowego przygotowany dla projektu. Taki kalendarz bÚdzie
nadrzÚdny w stosunku do kalendarza projektu dla tego zadania. Przyjmijmy, ĝe dla
projektu wybraïeĂ kalendarz Standardowy, a dla zadania kalendarz 24 godziny. Jeĝeli
nastÚpnie okreĂlisz czas trwania zadania na jeden dzieñ, bÚdzie to 24-godzinny dzieñ
(przy zaïoĝeniu, ĝe przypisane zasoby równieĝ uĝywajÈ kalendarza umoĝliwiajÈcego
stosowanie 24-godzinnego dnia pracy, jak dzieje siÚ to np. w przypadku maszyn).
Aby zmodyfikowaÊ ustawienia kalendarza zadañ:
1. Kliknij dwukrotnie nazwÚ zadania.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Informacje o zadaniu.
2. Przejdě do karty Zaawansowane.
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3. Z listy rozwijanej Kalendarz wybierz odpowiedni kalendarz bazowy.
4. Aby zapisaÊ ustawienia wprowadzone w kalendarzu, kliknij przycisk OK.
Jeĝeli kalendarz zasobu przypisanego do zadania zostaï zmodyfikowany, wówczas zasób
bÚdzie pracowaï tylko w przedziale godzinowym wspólnym dla kalendarzy zadania
i zasobu.

Ustawianie kalendarza zasobu
Tylko zasób pracy ma swój wïasny kalendarz. Jest tak dlatego, ĝe zasoby materiaïowe
sÈ rozliczane na podstawie nie przepracowanego czasu, ale zuĝytych jednostek, a zasobom
kosztowym przypisuje siÚ koszty niepowiÈzane z czasem pracy nad zadaniem.
Nawet najlepsze zasoby majÈ do dyspozycji tylko tyle godzin, ile ma doba. Jeĝeli musisz
zmagaÊ siÚ z róĝnymi harmonogramami zasobów, rozwaĝ wprowadzenie zmian w ich
kalendarzu.
Moĝesz zmieniÊ szablon kalendarza dla kaĝdego z zasobów, okreĂlajÈc dni robocze
i wolne. Wprowadzone wyjÈtki bÚdÈ nadrzÚdne wobec kalendarzy projektu i wobec
zadañ, a Ty bÚdziesz mógï sprawdzaÊ, kiedy okreĂlony zasób moĝe pracowaÊ.
Jeĝeli zasób nie ma naprawdÚ charakterystycznego harmonogramu, nie zmieniaj jego
kalendarza bazowego. JeĂli zasób zwykle pracuje na dziennej zmianie, ale w trakcie
trwania projektu znajdzie siÚ kilka nocnych zmian, nie jest to powód do zmiany
kalendarza na ZmianÚ nocnÈ. JeĂli tylko jedna osoba pracuje od 10:00 do 17:00, poniewaĝ
uzyskaïa na to zgodÚ zarzÈdu, raczej nie ma powodu zmieniania jej kalendarza, poniewaĝ
i tak jej czas pracy wynosi 8 godzin — tak jak wszystkich innych. Jeĝeli w harmonogramie
nie uĝywasz jako podstawowej jednostki godzin zamiast dni, wówczas dodatkowo
praca zwiÈzana z wprowadzaniem zmian w kalendarzu przewyĝszy spodziewane korzyĂci.

Wprowadzanie zmian do kalendarza zasobów
Aby zmodyfikowaÊ ustawienia kalendarza zasobów:
1. WyĂwietl widok zawierajÈcy kolumny z informacjami o zasobach, np.
Arkusz zasobów.
W tym celu wybierz po prostu odpowiedniÈ pozycjÚ z listy widocznej po klikniÚciu
dolnej czÚĂci przycisku Wykres Gantta znajdujÈcego siÚ na WstÈĝce na karcie Zadanie.
W rozdziale 6. omówiono sposoby wyĂwietlania róĝnych widoków.
2. Kliknij dwukrotnie nazwÚ zasobu.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Informacje o zasobie.
3. Kliknij przycisk Zmieñ czas pracy znajdujÈcy siÚ na karcie Ogólne — zostanie
wyĂwietlone okno dialogowe Zmienianie czasu pracy.
Na kartach WyjÈtki i Tygodnie robocze dostÚpne sÈ takie same opcje jak w oknie
Zmienianie czasu pracy dla zadañ, jednak zmiany w nich wprowadzone bÚdÈ miaïy
wpïyw tylko na zasób, a nie na zadanie.
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4. Wybierz w czÚĂci Kliknij dzieñ, aby zobaczyÊ czas pracy w tym dniu dzieñ,
dla którego chcesz zmieniÊ ustawienia.
5. Przejdě na kartÚ Tygodnie robocze, nastÚpnie kliknij pustÈ komórkÚ,
wpisz nazwÚ wyjÈtku i wciĂnij Enter.
Jeĝeli chcesz edytowaÊ tydzieñ roboczy dla wszystkich tygodni w roku, nie zmieniaj
nazwy (pozostaw zapis DomyĂlnie). Jeĝeli chcesz wprowadziÊ pojedynczÈ zmianÚ
(np. dla jakiegoĂ ĂwiÚta), wówczas uĝyj karty WyjÈtki.
6. Zaznacz utworzony wyjÈtek, a nastÚpnie kliknij przycisk Szczegóïy.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Szczegóïy dla (dla tego wyjÈtku).
7. Za pomocÈ listy Wybierz dni zaznacz dzieñ (lub dni), dla którego chcesz
zmodyfikowaÊ ustawienia.
Moĝesz zaznaczyÊ pierwszy dzieñ, a nastÚpnie za pomocÈ klikniÚcia z wciĂniÚtym
klawiszem Ctrl wybraÊ kolejne dni lub z klawiszem Shift zaznaczyÊ kilka dni
jednoczeĂnie.
8. Aby ustawiÊ czas pracy (lub czas wolny) dla tych wyjÈtków, wybierz
odpowiedniÈ opcjÚ za pomocÈ wïaĂciwej kontrolki (Wolny, Czasy pracy).
9. Jeĝeli wybierzesz drugÈ moĝliwoĂÊ, wprowadě zakres czasowy w polach
Od i Do.
Aby usunÈÊ wiersz z obszaru Od/Do, zaznacz go, a nastÚpnie wciĂnij klawisz
Delete.
Aby uwzglÚdniÊ przerwÚ (np. obiadowÈ), musisz wprowadziÊ dwa lub wiÚcej
przedziaïów czasowych w polach Od i Do (np. pierwszy 08:00 – 12:00 i drugi
13:00 – 14:00).
10. OkreĂl przedziaï czasowy dla cyklu.
NastÚpnie ustaw datÚ rozpoczÚcia cyklu oraz liczbÚ powtórzeñ lub datÚ jego
zakoñczenia.
Na rysunku 8.4 widoczne jest okno dialogowe Zmienianie czasu pracy zawierajÈce
informacje o urlopie zaplanowanym dla zasobu.
11. Aby zamknÈÊ okno dialogowe i zapisaÊ wprowadzone zmiany,
kliknij przycisk OK.
Jeĝeli zdecydujesz siÚ na peïne zarzÈdzanie czasem wolnym zasobów, moĝe zabraknÈÊ
Ci czasu na robienie innych rzeczy. Jeĝeli ktoĂ wziÈï póï dnia wolnego ze wzglÚdu
na wizytÚ u lekarza, nie ma sensu blokowanie caïej doby. Jeĝeli jednak zasób bierze
dwutygodniowe wolne lub trzymiesiÚczny urlop naukowy, wówczas zapewne dobrze
bÚdzie zmodyfikowaÊ kalendarz zasobu.
Zasoby mogÈ pracowaÊ w nadgodzinach, nawet jeĝeli ich kalendarze sÈ ustawione np.
od 09:00 do 17:00 — musisz jedynie wprowadziÊ odpowiednie ustawienie do programu.
Moĝesz teĝ ustaliÊ odmiennÈ stawkÚ za pracÚ w nadgodzinach. WiÚcej informacji
na ten temat znajdziesz w rozdziale 10.
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Rysunek 8.4.
WyjÈtek
wprowadzony
do kalendarza
zasobu

Tworzenie wïasnych
szablonów kalendarzy
Chociaĝ trzy bazowe kalendarze dostÚpne w MS Project 2013 sprawdzajÈ siÚ w wiÚkszoĂci
sytuacji, to moĝesz chcieÊ utworzyÊ wïasny szablon. Jeĝeli projekt wymaga prowadzenia
dziaïañ telemarketingowych, a wiÚkszoĂÊ zasobów bÚdzie pracowaÊ w godzinach od
16:00 do 22:00 (wïaĂnie wtedy najczÚĂciej do mnie dzwoniÈ!), warto rozwaĝyÊ utworzenie
nowego szablonu o nazwie Telemarketing. Kolejnym powodem przemawiajÈcym za
takim dziaïaniem jest nieuwzglÚdnienie w kalendarzach Projecta dni ĂwiÈtecznych.
PowinieneĂ przynajmniej uwzglÚdniÊ dni wolne od pracy w firmie, tak aby kalendarz
programu uwzglÚdniaï takie daty.
Jeĝeli chcesz zaoszczÚdziÊ trochÚ czasu podczas tworzenia szablonu kalendarza,
wykorzystaj jako bazÚ ten z kalendarzy, który jest najbliĝszy Twoim potrzebom.
NastÚpnie zmodyfikuj go tak, aby uwzglÚdniaï czas pracy i opcje kalendarza (wiÚcej
informacji na ten temat znajdziesz w zamieszczonym wczeĂniej podrozdziale „Tworzenie
harmonogramu z wykorzystaniem opcji kalendarza i czasu pracy”). Po utworzeniu
nowego szablonu kalendarza bÚdzie moĝna go stosowaÊ w trzech typach kalendarza:
projektu, zadania i zasobu.
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Rozdziaï 8: Praca z kalendarzami
Skoro kalendarz projektu jest podstawÈ dla caïego przedsiÚwziÚcia, powinien on
odpowiadaÊ najpopularniejszemu wariantowi kalendarza obecnemu w projekcie.
Jeĝeli odstÚpstwa wystÚpujÈ jedynie w przypadku niektórych zasobów, wówczas
zmieñ tylko ich kalendarze, a nie kalendarz projektu.
Aby utworzyÊ nowy szablon kalendarza:
1. Wybierz Projekt/Zmieñ czas pracy.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Zmienianie czasu pracy.
2. Kliknij przycisk Utwórz nowy kalendarz.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Tworzenie nowego kalendarza bazowego.
3. W polu Nazwa wpisz nieuĝywanÈ nazwÚ kalendarza.
4. NastÚpnie zaznacz jednÈ z dwóch opcji: Utwórz nowy kalendarz bazowy
lub Utwórz kopiÚ kalendarza; w tym drugim przypadku wskaĝ, który
kalendarz bÚdzie kopiowany i posïuĝy jako podstawa do przygotowania
nowego szablonu.
Jeĝeli wybierzesz pierwszÈ opcjÚ (Utwórz nowy kalendarz bazowy), Project 2013
utworzy kopiÚ kalendarza Standardowego, nadajÈc mu nowÈ nazwÚ. Jeĝeli
zdecydujesz siÚ na drugÈ opcjÚ (Utwórz kopiÚ kalendarza) i wybierzesz 24 godziny
lub Zmiana nocna, to wïaĂnie one posïuĝÈ jako podstawa dla nowego kalendarza.
Cokolwiek wybierzesz, to dopiero punkt startowy, od którego moĝesz rozpoczÈÊ
wprowadzanie modyfikacji.
5. Aby powróciÊ do okna dialogowego Zmienianie czasu pracy, kliknij
przycisk OK.
Teraz wprowadě zmiany w czasie pracy dla nowego szablonu kalendarza.
6. Aby zapisaÊ nowe ustawienia, kliknij przycisk OK.
Jeĝeli jeszcze tego nie zrobiïeĂ, zmieñ ustawienia kalendarza tak, aby odzwierciedlaï
on zmodyfikowany czas pracy. Moĝesz to zrobiÊ w oknie dialogowym Zmienianie czasu
pracy, klikajÈc przycisk Opcje.

UdostÚpnianie kopii kalendarza
Moĝesz udostÚpniaÊ kalendarz dla innych projektów — do tego celu sïuĝy Organizator.
Jest to coĂ w rodzaju centrum zarzÈdzania zmienianymi elementami (np. kalendarzami)
tworzonymi w plikach projektów. Za pomocÈ Organizatora moĝesz kopiowaÊ
zmodyfikowany kalendarz pomiÚdzy projektami. Moĝesz teĝ przeksztaïciÊ go w szablon,
który bÚdzie stosowany jako domyĂlny dla wszystkich nowo tworzonych projektów.
Aby skopiowaÊ kalendarz z jednego projektu do innego, wykonaj poniĝszÈ procedurÚ:
1. Otwórz projekt, do którego chcesz skopiowaÊ kalendarz, a nastÚpnie
plik ze zmodyfikowanym kalendarzem.
2. Wybierz Plik/Informacje.
Zostanie wyĂwietlony widok Backstage.
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Poleć książkę

133

134

CzÚĂÊ II: ZarzÈdzanie zasobami
3. Kliknij przycisk Organizator.
Zostanie wyĂwietlone okno dialogowe Organizator.
4. Przejdě do karty Kalendarze.
5. Z listy rozwijanej Kalendarze dostÚpne w (lewy dolny róg) wybierz nazwÚ
pliku projektu zawierajÈcego kalendarz, który chcesz skopiowaÊ.
6. Z listy rozwijanej Kalendarze dostÚpne w (prawy dolny róg) wybierz nazwÚ
pliku projektu, do którego który chcesz skopiowaÊ kalendarz; moĝesz
teĝ umieĂciÊ go w ogólnym szablonie (plik o nazwie Global.MPT).
7. Na liĂcie umieszczonej z lewej strony kliknij kalendarz, który chcesz
skopiowaÊ, a nastÚpnie kliknij przycisk Kopiuj (rysunek 8.5).

Rysunek 8.5.
Kopiowanie
kalendarza do
innego projektu

Kalendarz zostanie skopiowany do bieĝÈcego projektu.
8. Jeĝeli chcesz zmieniÊ nazwÚ kalendarza, upewnij siÚ, ĝe jest on na liĂcie,
kliknij przycisk Zmieñ nazwÚ, wprowadě nowÈ w otwartym oknie
dialogowym Zmienianie nazwy, a nastÚpnie kliknij OK.
9. Aby zamknÈÊ okno Organizator, kliknij przycisk ze znakiem X umieszczony
w prawym górnym rogu.
Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczÈcych kopiowania kalendarzy miÚdzy
projektami.

9 Nadawaj kalendarzom opisowe nazwy. Stosowanie takich nazw pomoĝe Ci
zapamiÚtaÊ ogólnÈ charakterystykÚ kalendarza.

9 Jeĝeli w firmie korzysta siÚ ze standardowego kalendarza, utwórz jeden
w programie i udostÚpnij go. Jeĝeli krÈĝy 10 róĝnych wersji, wówczas roĂnie
ryzyko, ĝe uĝyjesz niewïaĂciwego, co moĝe byÊ przyczynÈ problemów.

9 Do kaĝdego utworzonego szablonu kalendarza dodawaj inicjaïy
kierownika projektu. DziÚki temu bÚdziesz wiedziaï, które szablony sÈ
Twojego autorstwa.
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zadañ, 43
wskaěnik zadañ, 41
wspóïdzielenie dokumentów, 184
wstawianie
grafiki, 265
hiperïÈczy, 46
kolumny, 102
ïÈcza, 48
nagïówków i stopek, 269
podprojektu, 47
uwag, 61
wstÈĝka, 28
wyjÈtek, 132
wykres, 28, 92
Gantta, 29, 44, 94, 219
formatowanie, 184
zmiana stylu, 187
PERT, 96
zasobów, 175
wypeïnianie, 298
wyprzedzenie, 67
wyszukiwanie problemów, 246
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Skorowidz
wyĂwietlanie
linii postÚpu, 230
tabel, 232
widoków, 91

Z
zadania
cykliczne, 58
czas trwania, 54, 75, 111, 253
czas wyprzedzenia, 68
czas zwïoki, 68
dostosowywanie wyĂwietlania, 187
dzielenie, 86
importowane z Outlooka, 45
Informacje o zadaniu, 44
Inspekcja, 249
krytyczne, 102
nakïad pracy, 78
nastÚpujÈce, 64
nieaktywne, 60
niekrytyczne, 102
ograniczenia, 83, 254
ograniczenia planowania, 79
podrzÚdne, 51
poprzedzajÈce, 64
praca, 79
przenoszenie, 55, 220
rozpoczynanie, 84
sortowanie, 245
staïa liczba jednostek, 76
staïy czas trwania, 76
sumaryczne, 51, 53
szybsze koñczenie, 171
ustawianie czasu trwania, 81
usuwanie, 60, 173, 252
widoki, 89
wstrzymywanie, 84
Wykres Gantta, 44
zaleĝnoĂci, 63-65
zmiana poziomu, 48
zwijanie i rozwijanie, 57
zakres, 24, 25
zaleĝnoĂci, 63, 69
miÚdzy zadaniami, 63–65
zewnÚtrzne, 71, 253
zamiana godziny na lata, 298
zapas czasu, 156
zapisywanie
planu bazowego, 198
planu poĂredniego, 202
projektu, 49
zarzÈdzanie
dostÚpnoĂciÈ zasobów, 116, 172
Kup książkę

komunikacjÈ, 207
projektami, 23, 289
wartoĂciÈ wypracowanÈ, 234
zadaniami, 51
zasobami, 107
zasady zarzÈdzania projektami, 289
zasoby, 24–26, 107–110
bilansowanie, 178
identyfikacja, 114
importowane z Outlooka, 120
kosztowe, 111, 138, 145
materiaïowe, 111, 138, 150
modyfikowanie przydzieleñ, 176
nadmierna alokacja, 116
praca, 111
przydzielanie, 137, 138
pula, 119, 120
rozwaĝanie kwalifikacji, 137
skonsolidowane, 115
sprawdzanie dostÚpnoĂci, 174
szacowanie, 116
udostÚpnianie, 118
ustawianie dostÚpnoĂci, 116
usuwanie, 176
wyszukiwanie, 135
zbÚdny nastÚpnik, 65
zbieranie danych, 208
zmiana, 24
czasu pracy, 128
czasu trwania zadañ, 253
formatu raportu, 264
harmonogramu, 166, 177
projektu, 181
zadañ, 250, 252
jakoĂci elementów dostarczanych, 254
poziomu zadania, 48
rozmiaru, 194
rozmiaru okna, 98
skali czasu, 100
stylu ramki, 189
stylu wykresu Gantta, 187
trybu zadania, 42
ukïadu raportu, 263
ustawieñ poïÈczeñ, 226
zaleĝnoĂci, 252
zawartoĂci ramki, 103
zmienne projektu, 24
zmniejszanie wciÚÊ, 48, 298
zwiÚkszanie wciÚÊ, 48, 298
zwïoka, 67
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