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Opis 

Kurs Microsoft Project Server – zarządzanie projektami adresowany jest dla osób będących członkami 

zespołów projektowych oraz kierowników projektów. w trakcie szkolenia nauczymy Cię jak zarządzać 

zasobami w wielu projektach, tak aby nie dochodziło do konfliktów. Omówione zostaną aspekty 

raportowania oraz narzędzia analizy danych z wielu projektów. 

Program szkolenia 

1. Microsoft Project Server – zarządzanie 

projektami 

• Podstawowe pojęcia (zakres projektu, czas 

projektu, koszt projektu, zasoby projektu, 

jakość projektu, ryzyko) 

• Okno programu 

• Określenie właściwości projektu 

• Wprowadzenie do Microsoft Project Server 

• Jaka jest rola programu Project Server? 

• Łączenie się za pomocą MS Project z Project 

Server 

• Korzystanie z widoku PWA w przeglądarce 

• Praca z projektami i zasobami 

• Importowanie projektów do PS 

• Zapisywanie i publikacja projektów 

• Definiowanie szablonów i propozycji 

• Importowanie zasobów do PS 

• Edycja i przeglądanie stawek, dostępności 

• Bilansowanie zasobów w wielu projektach 

• Przypisywanie zasobów do zadań 

• Raportowanie postępów przez zasoby 

• Odczytywanie propozycji nowych zadań, 

zmian czasów trwania, przypisania zasobów 

• Akceptacja i odrzucanie zmian 

• Zapisywanie planu bazowego i odczytywanie 

odchyleń 

• Obszar roboczy projektu 

• Wprowadzenie do witryn programu 

SharePoint 

• Definiowanie czynników ryzyka i problemów 

• Przechowywanie dokumentacji projektowej 

• Łączenie elementów z zadaniami w projekcie 

• Panele dyskusyjne, ankiety, kalendarze 

• Project Server w organizacji 

• Wysyłanie raportów 

• Wypełnianie grafików 

• Analiza portfela projektów 

• Przeglądanie raportów wizualnych 

• Wstęp do administracji programem Project 

Server 
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Czas trwania 
2 dni (16 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
1 090 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

5 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


