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A változtatások érvényesítéséhez rá kell kattintani az Alkalmaz (Apply) gombra. 

 

 

Előrehaladás-követési módok a webes felületen 
A program alapvetően háromféle nyomon követési mód közötti választást tesz lehetővé a projektrendszer számára. 
Ezek beállítását a webes felületen végezhetik el a rendszerüzemeltetők. Eléréséhez a bal oldali menüsávon válasszuk a 
Kiszolgáló beállításai (Server Settings) elemet, majd a megjelenő oldalon belül a Tevékenység beállításai és 
megjelenítése (Task Settings and Display) funkciót. A megjelenő tartalom első szakasza a Követési módszer 
(Tracking Metod).  

 

 



PROJEKTIRÁNYÍTÁS MICROSOFT OFFICE PROJECT 2007 SEGÍTSÉGÉVEL 

 264

A Munka készültségi szintje (Percent of work complete) akkor megfelelő, ha a munka készültsége arányos a felhasz-
nált idővel. 16 órásra tervezett tevékenységre nem írhatunk be 50 százalékot, ha mondjuk 34 órát használtunk rá fel.  

A Tényleges munka és hátralévő munka (Actual work done and work remaining) beállítás lényegesen pontosabb köve-
tést tesz lehetővé, mint az előbbi. Akkor alkalmazzuk, ha időegységre (pl. nap) vetített ráfordítási adatokkal nem ren-
delkezünk, illetve ezek nyilvántartása a feladat jellegéből adódóan nem fontos a számukra. 

Az Időszak munkaóráinak száma (Hours of work done per period) a legpontosabb, és a leginkább ajánlott nyomon 
követési módszer. Ennek segítségével minden munka oda és olyan mértékben könyvelhető el, amilyen mértékben, és 
ahol az megtörtént. 

A Jelentés megjelenése (Reporting Display) szakaszban arról dönthetünk, hogy milyen egységben adják meg az erő-
források a munkájukat. A legtöbb esetben a napi bontás a legmegfelelőbb. Alább arról is dönthetünk, hogy a felvételi 
lapon mely nappal kezdődjön a hét. Magyarországon nyilvánvalóan a hétfőt tekintjük a hét első napjának. 

 

 
A Felhasználói frissítések védelme (Protect User Updates) szakaszban az erőforrások által jelentett adatok kezelési 
módját szabályozhatjuk. 

 

 
Az előzőekben már tapasztalhattuk, hogy a tevékenységek lapon nem jelent meg a felhasználó összes tevékenysége, 
azt külön kellett kérni. Igen ám, de azt, hogy pontosan mely tevékenységek jelenjenek meg, azt ennek az adatlapnak a 
Jelenlegi tevékenységek meghatározása (Define Current Tasks) szakaszában szabályozhatjuk, legalábbis, ami az 
időintervallumot illeti. 
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Az utolsó szakasz a Gantt-nézet engedélyezése a csapattagok számára (Gantt-nézet engedélyezése a csapattagok 
számára). Itt engedhetjük meg, hogy az erőforrások Gantt nézetben is megtekinthessék feladataikat. Akkor szokták 
csak letiltani, ha a vállalaton belül nem engedélyezik az AxtiveX-vezérlők használatát az egyszerű dolgozók számára. 
A kiemelt felhasználók számára mindenképpen kell ilyen jogot adni, hiszen jó néhány nekik szolgáló funkció csak így 
érhető el. 

 

 

Adatrögzítési lehetőségek az egyes nyomon követési módok esetében 
Az erőforrások a háromféle nyomon követési mód esetén más és más adatokat adhatnak meg. Az alábbi ábrán három 
projektet háromféle beállítás mellet publikáltunk. A Munka készültségi szintje (Percent of work complete) beállítás 
mellett a TX2007-KR, a Tényleges munka és hátralévő munka (Actual work done and work remaining) beállítással a 
TX2007-FS, és az Időszak munkaóráinak száma (Hours of work done per period) választása után a TX2007-OS projekt 
lett közzétéve. 

Érdemes külön is megfigyelni a TX2007-KR projektet. Mindkét tevékenység Befejezés (Finish) mezője színes háttérrel 
van megjelölve. A Visszaszerelésnek az aktuális napon kellene befejeződnie, így színe narancssárga. A Szétszerelés-
nek pedig el kellett volna már készülnie, így annak színe piros. 

 
A Munka készültségi szintje (Percent of work complete) beállítás mellett százalékos értéket adhatunk meg a tevékeny-
ség lapjának Végrehajtás (Progress) mezőjében.  

Tényleges munka és hátralévő munka (Actual work done and work remaining) beállítás esetén időegységben adhatjuk 
meg a Végrehajtás (Progress) mező tartalmát. 


