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4.1. lecke: Tevékenységek felvétele és strukturálása
6]NVpJHVHOLVPHUHWHN

Kapcsolódó anyagok:

010-020. Alapfogalmak
010-030 Alaplépések
020-010$WHYpNHQ\VpJHNpVD]LGütemezés kapcsolata
020-020 A tervezés folyamata
040-010 Tevékenységek felvétele és strukturálása

A tevékenységek képezik a projektterv alapját. Meg kell tehát határozni, hogy milyen
feladatokat kell elvégezni a projekt folyamán. A feladatok konkretizálása során
tevékenységekhez jutunk.
Tevékenységként a muQND PpUKHW HOV]iPROKDWy V]DNDV]DLW NHOO PHJDGQL DQQDN pUGHNpEHQ
KRJ\ D] HOUHKDODGiV pUWpNHOpVH NHOOHQ PHJDODSR]RWW OHKHVVHQ ÈOWDOiQRV V]DEiO\NpQW
elmondható, hogy egy tevékenység általában két hétig tart. Ha tovább tartana, akkor nagy
YDOyV]tQVpJ V]erint nem egy, hanem több tevékenységet szeretnénk egy tevékenységként
IHOWQWHWQL 7HUPpV]HWHVHQ EYHQ DNDGKDWQDN NLYpWHOHN LV LUiQ\PXWDWyNpQW D]RQEDQ
HOIRJDGKDWMXNKLV]HQNpWKpWHOpJKRVV]~LGDKKR]KRJ\QHYHVV]QNHODUpV]OHWHNEHQGHHOpJ
rövid is, hogy áttekinthessük a résztevékenységeket, észrevegyük az esetleges problémákat.
8J\DQ D WHUY V]HPSRQWMiEyO WHOMHVHQ PLQGHJ\ GH D] iWWHNLQWKHWVpJ PLDWW FpOV]HU
hR]]iYHWOHJHVHQ RO\DQ VRUUHQGEHQ IHOYLQQL D WHYpNHQ\VpJHNHW DKRJ\DQ D]RN Hlvégzését
elvárjuk.
(] D]RQEDQ tJ\ PpJ NHYpV D PHJIHOHO iWOiWKDWyViJKR] $] RO\DQ SURMHNWWHUY DPLEHQ D
tevékenységek minden struktúra és végiggondolás nélkül azonos szintre vannak felvéve,
iWWHNLQWKHWHWOHQpVQHKH]HQpUWHOPH]KHWDYpJUHKDMWyNV]ámára.
A projekttervet tehát strukturálni kell, azaz meg kell határozni a fontosabb összefoglaló
tevékenységeket és azok részleteit egyaránt.

Tevékenységfelbontási rendszer
A tevékenységfelbontási rendszer (WBS) fogalma, szerepe
A feladatok, konkrét tevékenységekként való meghatározását az úgynevezett tevékenységfelbontási rendszer (WBS) segítségével, illetve kialakításával oldhatjuk meg. A WBS egyrészt
egy módszer, másrészt egy kódrendszer.
Módszerként három fajtáját különböztethetjük meg:
c

Folyamatorientált: A végrehajtáshoz szükséges folyamatokat írja le (pl.: tervezés,
HONészítés, gyártás, próbaüzem stb.).

c

Tárgyorientált: A projekt tartalmát részegységek alapján
(pl.: motorfejlesztés, kocsiszekrény fejlesztés, ülésfejlesztés stb.).

c

Vegyes:$IHQWLNHWWNRPELQiFiója.

adja

meg

THYpNHQ\VpJIHOERQWiVLUHQGV]HUWNpWIpOHPHJN|]HOtWpVEOKR]KDWXQNOpWUH
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c

)HQWUO OH FVDN D IEE WHYpNHQ\VpJHNHW LVPHUMN pV H]HNHW IRNR]DWRVDQ V]LQWUO
szintre haladva tárjuk fel.

c

/HQWUO IHO az összes résztevékenységet ismerjük, ezeket csoportosítjuk nagyobb
egységekbe.

FELADATTERVEZÉS
$0LFURVRIW2IILFH3URMHFWEHQQHPN|WHOH]D:%6NyGRNDONDOPD]iVDEHYH]HWpVHD]RQEDQD
legtöbb esetben indokolt, mert könnyebbé válik általa a tevékenységek azonosítása, és a
különféle lekérde]pVHN NLPXWDWiVRN HOiOOtWiVD (KKH] SHUV]H FpOV]HU RO\DQ NyGV]HUNH]HWHW
kialakítani, mely megfelel az alábbiaknak:
c

Azonosítsa egyedileg a tevékenységeket.

c

Adja meg a tevékenység struktúrában elfoglalt helyét.

c

.LOHKHVVHQROYDVQLEHOOHDWHYpNHQ\VpJMHOOHJpWYDJ\WtSXViW.

A WBS kód szerkezetének megadása
$:%6NyGRNV]HUNH]HWHYiOODODWRQNpQWHJ\HGL6RNHVHWEHQSpOGiXOD]6$3PHJIHOHONyGMiW
EYtWLNWRYiEE$SURJUDPOHKHWYpWHV]LD:%6NyGV]HUNH]HWpQHNGHILQLiOiViW(]WDProjekt
(Project) menü WBS almenüjének Kód megadása (Define Code) funkciójával érhetjük el.

Ha azt akarjuk, hogy a létrehozott WBS kód tegyen eleget a vele szemben támasztott harmadik
elvárásnak (Ki lehessen olvasnLEHOOHDWHYpNHQ\VpJMHOOHJpW vagy típusát), akkor kapcsoljuk ki a
WBS-kód automatikus létrehozása új tevékenységekhez (Generate WBS code for new task)
RSFLyW $] HOV HOYiUiVW azonosítsa egyedileg a tevékenységeket) pedig Az új WBS-kódok
HJ\HGLVpJpQHN HOOHQU]pVH 9HULI\ XQLTXHQHVV RI QHZ :%6 FRGHV kapcsoló kipipálva
hagyásával biztosíthatjuk.

Vázlatkód megjelenítése
Vannak olyan esetek, amikor WBS kódot ugyan nem, de a rá több szempontból hasonló, az
alá- LOOHWYH I|OpUHQGHOWVpJL YLV]RQ\QDN PHJIHOHO V]iPRNDW PHJ V]HUHWQpQN MHOHQtWHQL D
Tevékenység neve (Task Name) oszlopban. Ennek eléréséhez kapcsoljuk be az Eszközök
(Tools) menü Beállítások (Options) párbeszédablakának Nézet (View) fülén található
Szerkezeti kód megjelenítése (Show outline number) opciót!
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