Delavnica

Planiranje projektov in uporaba programa
MS Project
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Učinkovito obvladajte in izboljšajte svoje projektno vodenje – planiranje
in nadziranje časa, ljudi in stroškov
Planiranje je osnova vsakega uspešno izvedenega projekta. V praksi pa tudi ena od najmanj
priljubljenih faz projektnega managementa, saj gre za administrativni del, ki se ga mnogi
otepajo. Res je, da klasične metode izdelave mrežnih in terminskih planov zahtevajo veliko
časa in potrpljenja, če pa se jih lotimo s pomočjo dobrega programa, nam je planiranje in
simuliranje različnih planov lahko tudi v zabavo. Dejstvo pa je, da se nam čas, ki ga porabimo
za planiranje, obrestuje v sami izvedbi projekta.
Na praktični delavnici boste spoznali pomen planiranja projektov in način kako se tega lotiti.
Tukaj nam bo v veliko pomoč program MS Project, ki je enostaven in tudi najbolj razširjen
program za planiranje in vodenje projektov.

Izboljšajte svoje
projektno vodenje –
planirajte in nadzirajte čas,
ljudi in stroške na projektu
učinkovito in enostavno!

Na delavnici boste spoznali več področij planiranja projektov – tako vsebinskih kot
informacijskih. Naučili ali izpopolnili boste kako se definirajo aktivnosti, njihovo soodvisnost
in kako se pripravi terminski plan. To je lahko zelo enostavno v kolikor poznate vsebino. MS
Project je primeren tudi za izvajanje in spremljanje drugih nalog v podjetju, saj omogoča
nadzor časa, stroškov in virov. Program MS Project ima veliko že naprej pripravljenih poročil,
ki jih lahko koristite v različnih fazah projekta.
Na delavnici boste spoznali tudi teoretične podlage, ki bodo podkrepljene s praktičnimi
primeri, ki bodo temeljili na bogatih izkušnjah predavatelja.
Osnovni cilj praktične delavnice je čim več praktičnega dela na dejanskih projektih, ki jih
boste lahko sami izbrali. Na teh projektih bomo obdelali vse faze in možnosti informacijske
podpore. Vsak udeleženec prejme tudi gradivo za osnovno uporabo programa MS Project.
Praktična delavnica je namenjena projektnim vodjem in sodelavcem v projektnih timih, ki
začenjajo z uporabo MS Projecta ali pa so do sedaj uporabljali starejše različice programa.

Predavatelj

mag. Matjaž Madžarac
je magister informacijsko upravljavskih ved. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
s področja informacijske podpore projektnemu vodenju. Sicer pa strokovnjak s področja
projektnega managementa z bogatimi izkušnjami vodenja projektov v gospodarstvu in
upravljanja s portfeljem projektov. Od leta 1998 je aktivni član slovenskega Združenja za
projektni management (ZPM), kjer trenutno opravlja funkcijo podpredsednika. Je član
SIBIM (Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu). Že vrsto let ima
pridobljeno licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne
kvalifikacije ‘’VODJA PROJEKTA’’.

Kotizacija
Kotizacija znaša 218,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 265,96 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program

Spoznavanje osnov planiranja

Od 9. do 15.30 ure.

Osnovne značilnosti projektnih informacijskih sistemov
Delo s programom MS Project:
• členitev projekta,
• časovno planiranje,
• načrtovanje virov,
• načrtovanje stroškov,
• spremljanje izvedbe projekta,
• kreiranje poročil,
• delo bo potekalo na praktičnih primerih in bo prilagojeno željam udeležencev

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica
namenjena zaključenim skupinam do
največ 14 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Prijavnica
Planiranje projektov in uporaba programa MS Project

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca
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Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:
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Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 218,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 265,96 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

