With PlanMan You can plan what You can, Man !

PlanMan Project 2012 päivitys ja uudet ominaisuudet
Päivitys uuteen versioon 1.0.161.0

Nyt kannattaa päivittää PlanMan Project 2011 uuteen versioon. Tällä hetkellä käyttämäsi version näet
käynnistämällä ohjelman ja katsomalla ”Tietoa ohjelmasta” –ikkunasta versiotiedon. Ohjelman
päivittäminen onnistuu kahdella tavalla.
Vaihtoehto 1.
Käynnistä päivitys seuraavasta linkistä:
www.planman.fi/ver/setup.msi
Vaihtoehto 2.
Käynnistä PlanMan Project 2011 ja valitse Päävalikosta ”Tarkista päivitykset”
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Uudet ominaisuudet
Yleistä
Ohjelmiston uudessa versiossa on keskitytty parantamaan ohjelmiston käytettävyyttä käyttäjiltä tulleen
palautteen avulla. Kiitos kaikille palautetta antaneille ohjelmiston käyttäjille. Myös uusia ominaisuuksia on
lisätty paljon, jonka johdosta ohjelman valikko eli Ribbon on laajentunut entisestä kolmesta kielekkeestä
kuuteen kielekkeeseen.

Kielen valinta
Käyttöliittymän uudeksi kieleksi on lisätty Saksa. Valinnan voi tehdä päävalikon alareunassa olevista maiden
lipuista.

PlanMan Project/TCM Planner -tiedostomuodot
PlanMan Projectilla voi avata suoraan kaikkia PlanMan Projectin tiedostoja versiosta riippumatta tiedostopäätteillä *.plt ja *.plp. Lisäksi uudella versiolla voi avata PlanMan Projectin rinnakkaistuotteen TCM
Planner –tiedostoja, joiden tiedostopääte on *.plr. TCM Planner myös lukee suoraan PlanMan Projectin
tiedostoja. TCM Planner on TocoSoft Oy:n markkinoima projektinhallintaohjelma, joka on integroitu
Tocosoftin TCM –tuoteperheeseen.

Galleria
Galleriaan on lisätty XML-ryhmä, joka näyttää valitussa kansiossa olevat XML-tiedostot, josta projektin voi
avata samalla tavalla kuin Projekti -ryhmästä. Tiedostojen tulee olla PlanMan Project XML –muotoa tai TCM
Planner XML –muotoa. Gallleriasta on poistettu ”Kansio...” –ryhmä ja ”Oma kalenteri” –ryhmä. Tyyli –
ryhmä on nimetty ”Suosikkityylit” nimellä.

Galleria Projekti
Projekti –ryhmään on lisätty ”Rajaa” –toiminto, jolla voi rajata pitkää projektilistaa, kirjoittamalla projektin
nimen alkuosaa, jolloin projektilistaan haetaan ko. merkeillä alkavat projektit. Myös uudessa XML-ryhmässä
on vastaava ”Rajaa” –toiminto.

PlanMan Oy Takahuhdintie 60 33530 Tampere puh. 0400 999 063

With PlanMan You can plan what You can, Man !

Ribbon
Ribbon on laajennettu entisestä kolmesta kielekkeestä kuuteen kielekkeeseen ja sinne on tuotu entistä
kattavammin ohjelman toimintoja ja lisätty täysin uusia toimintoja paljon.

Ribbon Koti-kieleke:
Koti-kielekkeeltä on siirretty kaikki tyylivalinnat uudelle Muotoile-kielekkeelle. Hierarkian Sisennä - ja
Ulonna –toiminnot on lisätty Koti-kielekkeelle, koska niitä tarvitaan verraten usein. Ko. toiminnot löytyvät
myös Muokkaa-kielekkeeltä, jossa on kattavammin hierarkiatoimintoja. Taulukon rivin korkeuden
kasvattamiselle ja pienentämiselle on nyt omat toiminnot Ribbonissa.

Ribbon Muotoile-kieleke:
Uudelle Muotoile –kielekkeelle on koostettu kaikki ohjelman tyylimääritykset.
Janatyylin muotoiluun on lisätty kolme toimintoa:
Läpinäkyvyys: 0 = ei läpinäkyvyyttä...100 = täysin läpinäkyvä
Janatyyppi: Janatyypin valinta janakaavioon (aktiivi/valitut rivit taulukosta). Uusina valintoina on Symboli
alussa, Symboli lopussa, Symbolit alussa ja lopussa, Symbolit ja viiva.
Janateksti: janatekstin näkymisen asetus janakaaviossa (aktiivi/valitut rivit taulukosta)

Viivatyylin muotoiluun on lisätty kaksi toimintoa:
Paikka-aikatyyli: Viivatyylin valinta paikka-aikakaavioon (aktiivi/valitut rivit taulukosta). Uusina valintoina on
Symboli alussa, Symboli lopussa, Symbolit alussa ja lopussa, Symbolit ja viiva.
Paikkateksti: janatekstin näkymisen asetus paikka-aikakaaviossa (aktiivi/valitut rivit taulukosta)
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Ribbon Työpöytä -kieleke:
Entinen Näkymä-kieleke on jaettu kahteen kielekkeeseen Työpöytä ja Näkymä. Työpöytää koskevat
toiminnot on koostettu kaikki Työpöytä –kielekkeelle.

Projektipaneli: Moniprojektitilanne näkyy nyt selkeämmin panelissa. Jos on kyseessä moniprojekti,
niin paneliin ilmestyy moniprojektia koskeva oma rivi ja sille hierarkisesti alakohtina osaprojektit.
Yksittäisen projektin tilanteessa ei panelissa näy kuin yksi rivi.

Sovellusasetukset: Ominaisuudet –toiminnon Sovellusasetuksiin on lisätty kolme uutta
toimintoa.

Automaattitallennus käytössä ja automaattitallennuksen aikavälin määritys:
Jos automaattitallennus on käytössä, ohjelma tallentaa aktiivia projektia tallennusaikavälin mukaisesti
erilliseen tiedostoon käyttäjäkansiossa olevaan AutoSave –kansioon. Jos ohjelman käyttö keskeytyy
hallitsemattomasti ja käyttäjä käynnistää ohjelman uudelleen, ohjelma havaitsee automaattitallennuksen
mukaisen projektitiedoston ja kysyy haluaako käyttäjä ottaa tiedoston käyttöön ja tallentaa sen uudella
nimellä. Automaattitallennus ei koskaan tallenna tietoa varsinaiseen projektitiedostoon vaan käyttäjän
täytyy edelleen tallentaa normaalisti projektia muutosten tallentamista varten. Toiminto on vain
ongelmatilanteita varten.

XML –kansio:
XML-tiedostojen tallennuskansion määritys. Ko. kansiota näytetään Gallerian XML-ryhmässä. Galleriasta on
kerrottu jo aiemmin Galleria –kohdassa.
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Ribbon Näkymä -kieleke:
Näkymä –kielekkeellä on nyt vain näkymän muodostamiseen ja muotoiluun liittyvät toiminnot. Uusia
toimintoja on paljon. Alla olevassa kuvassa näkyy uudet toiminnot:

Elementin sisällön näyttämiseen on nyt kolme tilaa (tilaa voi vaihtaa myös F9-näppäimellä):
Vain taulukko: aika-aluetta ei näytetä ollenkaan.
Vain aika-alue: taulukkoa ei näytetä ollenkaan
Taulukko ja aika-alue: elementissä näkyy taulukko ja aika-alue (vastaa edellistä versiota)
Kaavio: toiminnolla voi valita aktiiviin elementtiin valmiiksi määritellyn kaavion.
Mallit: toiminnolla voi aikataulukko- ja kuvaaja –kaavioon valita valmiin ulkoasumallin.
Elementin nimi: Elementin nimialueen näyttäminen/piilottaminen.
Elementin kielekkeet: Elementin taulukon ja kaavioiden kielekkeiden näyttäminen/piilottaminen.
Elementin info: Elementin alareunassa olevan info-alueen näyttäminen/piilottaminen.
Ulkoasu: Elementin nimialueen taustatyylin ja kirjasimen ulkoasun määritys.
Aikaväli: Näkymän aika-alueen aikavälin valinta. Vaihtoehtoja on runsaasti.
Aika-alueen aikavälin tuplaus.
Aika-alueen aikavälin puolitus.

Ribbon Muokkaa -kieleke:
Muokkaa –kielekkeelle on koostettu toimintoja, joilla muokataan projektin tietoja. Toiminnot olivat ennen
Projekti-kielekkeellä. Uusia toimintoja on lisätty runsaasti:
Käännä alarivit: kääntää hierarkisten tietojen kuten tehtävien alatehtävien järjestyksen
käänteiseksi. Toiminto toimii aktiivi/valituille riveille. Toiminto on käytössä tehtävällä, tehtävärekisterillä,
resurssirekisterillä ja paikalla ja kääntää aina aktiivisen tai valittujen rivien alarivien järjestyksen keskenään.

Pilkonta: tehtävien pilkkominen kolmella eri tavalla osatehtäviksi. Paikkoihin pilkotessa
aktiivi/valitut tehtävät pilkotaan paikkajaon mukaisiin paikkoihin. Tehtävärekistereittäin toiminnolla
tehtävät pilkotaan tehtävärekisteristä noukittuihin tehtäviin. % -toiminnolla tehtävä jaetaan kahteen osaan
prosenttiperusteisesti.
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Esimerkissä pilkotaan tehtävä kolmeen paikkaan. Paikkoja voi lisätä ja poistaa listalta sekä järjestellä niitä
paikka kerrallaan tai kääntää koko järjestys ylösalaisin Käännä –toiminnolla. OK-painikkeella suoritetaan
pilkonta ja X-painikkeella palataan tekemättä pilkontaa.
Ketjuta alatehtävät: toiminnolla lisätään aktiivin/valittujen tehtävien alatehtävien
välille Loppu-Alku riippuvuudet. Helppo tapa ketjuttaa esim. paikkajaotteiset alatehtävät keskenään.
Alatehtävien paikkatyyli: toiminnolla vaihdetaan aktiivin/valittujen tehtävien
alatehtävien paikkatyyli. Helppo tapa vaihtaa paikkatyyli esim. nousevasta laskevaan viivaan usealle
tehtävälle kerralla.

Seurantahetki: Seurantaviivan laittaminen näkyviin aktiivielementissä
Toteutuma: Toteutumajanojen laittaminen näkyviin aktiivielementissä
Tavoite: Tavoitejanojen laittaminen näkyviin aktiivielementissä

Ribbon Projekti -kieleke:

Versio –toiminto on siirretty Koti-kielekkeeltä Projekti –kielekkeelle.

Alku: Projektin alkuhetken määritys.
Seurantahetki: Projektin seurantahetken määritys.
Siirrä projektia: Projektin tehtävien siirtäminen alkamaan halutusta ajanhetkestä.

Projektin kalenteritietojen ylläpito ja käyttö:
Valitse: toiminnolla valitaan aktiiville/valituille tehtäville tai resursseille käytettävä kalenteri.
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Näytä: toiminnolla valitaan aktiivielementtiin kalenteri, jonka lomia siinä näytetään.
Muokkaa: toiminnolla muokataan halutun kalenterin työaikaa ja lomia.
Lisää: toiminnolla lisätään projektille uusi kalenteri.
Poista: toiminnolla poistetaan projektilta kalenteri. Perus-kalenteria ei voi poistaa.
Hae kalenterit: toiminnolla haetaan toiselta projektilta kaikki kalenterit.

Projektin resurssien käsittelysääntöjen lukitus keskitetysti:
Tunnit lukittu: resurssien tunnit ei muutu, jos tehtävien kestoja muuttaa
Kustannukset lukittu: resurssien kustannukset ei muutu, jos tehtävien kestoja muuttaa
Kpl lukittu: resurssien kappalemäärät ei muutu vaan muutetaan käyttöastetta (%)

Tilarivi
Tilariville on lisätty kaksi uutta toimintoa ja yksi tila:
Näkymän aikavälin puolitus.
Näkymän aikavälin kaksinkertaistaminen.
Pakko / Verkko –tila: Pakko –tilassa tehtävälle lisättäessä tai poistettaessa riippuvuutta, poistetaan
tai lisätään pakkoalku, jotta tehtävä säilyttää ajoituksensa tai alkaa heti reagoimaan lisättyyn riippuvuuteen.
Verkko-tilassa ohjelma ei lisää tai poista pakkoalkua automaattisesti.

Kaavat kentille
Kaikille ohjelman kentille voi määritellä kaavan, jolla ko. kentän arvo lasketaan. Käytännössä kannattaa
kaavakentiksi käyttää omia teksti-, numero- tai logiikkakenttiä. Kaavat eivät vaikuta ohjelman sisäisiin
laskentoihin, kuten määrä, kapasiteetti, menekki, kesto jne, vaikka kaavan niihin kenttiin määritteleekin.
Kaava määritellään kentän ominaisuudeksi ominaisuuspanelissa. Klikkaamalla taulukossa kentän otsikkoa
(Sarakeotsikko) saadaan ominaisuuspaneliin näkyville ko. kentän määritykset. Kaava muokataan joko
syöttämällä suoraan kaava tai käyttämällä kaavaeditoria, joka aukeaa Kaava-toiminnon oikeasta reunasta.
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Esimerkissä on Numero 01 –kentälle annettu otsikoksi ”Kate-%” ja kaavaksi 100*[Kate]/[Kust yht.] ja
tuloksena saadaan tehtäväkohtainen kate-%. Hierarkiasummaus on laitettu päältä pois, jotta
summatehtävillekin lasketaan kate-% erikseen kaavalla. Jos hierarkiasummaus on päällä, niin kaavaa ei
käytetä summatehtäville vaan arvo lasketaan alatehtävien ko. kentän arvojen summana.

Kaavaeditoria kannattaa käyttää, jos ei muista kentillä käytettyjä nimiä. Kaavassa käytetyt kentät eli
muuttujat ovat aina hakasuluissa ja vakiot ilman hakasulkuja. Sulkuja voi käyttää laskentajärjestyksen
ohjailuun. Jos haluaa viitata kaavassa projektin tietoihin, pitää laittaa kentän nimen eteen ”Proj.” esim.
[Proj.Määrä].
Resurssin kaavoissa voi viitata tehtävän tietoihin laittamalla kentän nimen eteen ”Task.” esim. [Task.h].
Esim. yksittäisen resurssin tunnit suhteessa tehtävän kokonaistunteihin: 100*[h]/[Task.h] tai yksittäisen
resurssin tunnit suhteessa projektin kokonaistunteihin: 100*[h]/[Proj.Tunnit].
Klikkaamalla solua kaavakentässä, näkyy otsikkorivillä käytetty kaava:
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Kaikki kaavakentät ryhmitellään kenttälistassa omaan Kaava-ryhmään:

Taulukko

Näytä taulukko: elementin pikavalikkoon on lisätty toiminto, jolla voi piilottaa/näyttää elementissä
taulukon.

Ylösalaisin: Kentän pikavalikkoon on lisätty Järjestele –toimintoon mahdollisuus kääntää järjestys
ylösalaisin. Tämä on käytössä vaikka taulukossa ei olisi järjestelyä päällä, jolloin taulukon rivit saa
muutettua käänteiseen järjestykseen.

Luo riippuvuudet alatehtävien välille: Taulukon pikavalikon toiminnolla voi aktiivin summatehtävän
alatehtäville lisätä Loppu-Alku –riippuvuudet eli ketjuttaa alatehtävät.
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Poista riippuvuudet alatehtävien välille: Taulukon pikavalikon toiminnolla voi aktiivin summatehtävän
alatehtäville lisätä Loppu-Alku –riippuvuudet eli ketjuttaa alatehtävät.

Rajaus: Taulukon pikavalikon toiminnolla voi rajata taulukosta aktiivin solun mukaiset rivit tai pienemmät
tai suuremmat arvot omaavat rivit.

Tavoite: Uuden tavoitteen luonti ainoastaan lisää uuden nimetyn tavoitteen, mutta ei aseta tavoitetta
tehtäville tai resursseille. Tavoitteen luonnin jälkeen voi tavoitteen asettaa joko kaikille tai valituille
tehtäville/resursseille tai janan päältä pikavalikosta pelkästään yhdelle tehtävälle/resurssille.
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Janakaavio

Nykyhetki: Janakaavion pikavalikkoon on lisätty Nykyhetki –viivan näyttäminen. Nykyhetki –viiva tulostuu
tietokoneen kellon osoittamaan hetkeen ja käyttää Sovellusasetuksissa määritettyä viivatyyliä.

Muut päivät: Janakaavion pikavalikkoon on lisätty toiminto, jolla määritellään tulostuuko omien pvmkenttien osoittamien ajanhetkien kohdalle symbolit vai ei. Symboleiksi tulostuu kiinteät symbolit, joissa on
pallossa pvm-kenttää osoittava numero. Alkupvm-kentille tulostuu avoimet pallot ja Loppupvm –kentille
umpinaiset pallot:

Janat tulostuvat resursseista: Janakaavion ulkoasu –painikkeen pikavalikosta voi määritellä, että
tehtäväjanakaaviossa tehtävät piirtyvät resursseistaan. Jos tehtävällä ei ole resursseja, niin tehtävä piirtyy
omalla tyylillään.
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Esimerkissä alin tehtävä piirtyy kahdesta eri resurssista, joiden ajoituksessa on eroa.

Edeltäjä ja seuraajatehtävien korostus: Kun hiiren kursorin vie tehtävän päälle, ohjelma näyttää edeltäjäja seuraaja-tehtävät vaalean sinisellä kehyksellä. Esimerkissä kursori on tehtävän 2 päällä.

Kun kursorin vie riippuvuuden päälle, ohjelma näyttää ko. riippuvuuden edeltäjätehtävän ja
seuraajatehtävän vaalean sinisellä kehyksellä.

Riippuvuuden Kesto-%: Riippuvuuden keston voi määritellä joko absoluuttisena kestona tai %-arvona
edeltäjätehtävän kestosta. Kesto-% -tapauksessa lasketaan kesto prosentin perusteella ja hiirellä ei voi
tällöin säätää riippuvuuden kestoa.

Rajaus: Maalaamalla hiiren oikealla näppäimellä kalenterialueelta aikajakson saa pikavalikon, josta Rajaustoiminnolla voi rajata näkyviin vain maalatulle aikajaksolle osuvat tehtävät/resurssit. Pitämällä hiiren
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vasenta näppäintä pohjassa sekunnin ajan voi valita kalenterialueelta hiiren kursorin osoittaman periodin
esim. tietyn kuukauden.

Lomien tyyli... / Virstanpylväiden tyyli...: Maalaamalla hiiren oikealla näppäimellä kalenterialueelta
aikajakson saa pikavalikon, josta voi asettaa maalatulle aikajaksolle osuvien virstanpylväiden tai lomien
täyttötyylin.

Loman tekstin tyyli ja sijainti / Virstanpylvään tekstin tyyli ja sijainti: Klikkaamalla janakaaviosta lomaa tai
virstaanpylvästä hiiren vasemmalla näppäimellä saa ko. kohteen tiedot näkyviin ominaisuudet –paneliin,
josta voi nyt määritellä tulostuvan tekstin kirjasimen ja sijainnin tai voi piilottaa tekstin kokonaan. Katso
kuva yläpuolella. Virstanpylvään teksti on muotoiltu sijoitettu keskelle.
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Aikataulukko

Piilota negatiiviset arvot: Aikataulukon pikavalikosta voi valita negatiiviset arvot piilotettavaksi.

Kumulatiivinen: Kumulatiivisen aikataulukon arvot voidaan ryhmitellä Vuosittain / Puolivuosittain /
Kvartaaleittain / Kuukausittain. Tämä tarkoittaa, että kumulatiivisuus katkaistaan aina valitun ryhmittelyn
mukaan. Esimerkissä on kustannuksia kvartaalitasolla ja luvut kumuloituvat vuosittain, jolloin ko. vuoden
koko summa näkyy viimeisen kvartaalin arvoista. Jotta ominaisuus toimisi järkevästi, tulee aikataulukon
periodi olla lyhyempi kuin kumulatiivisuus periodi. Aikataulukon viikkoperiodit eivät toimi
kumulatiivisuusperiodin kanssa, koska viikot eivät jakaudu tasan kuukausille.
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Kuvaaja

Piilota negatiiviset arvot: Kuvaajan pikavalikosta voi valita, että negatiivisista arvoista ei piirretä kuvaajaa.
Toiminto tutkii asiaa periodeittain.

Kumulatiivinen: Kumulatiivinen kuvaaja voidaan ryhmitellä Vuosittain / Puolivuosittain / Kvartaaleittain /
Kuukausittain. Tämä tarkoittaa, että kumulatiivisuus katkaistaan aina valitun ryhmittelyn mukaan.
Esimerkissä on kustannuksia kuukausitasolla ja luvut kumuloituvat vuosittain, jolloin ko. vuoden koko
summa näkyy viimeisen kuukauden arvoista. Jotta ominaisuus toimisi järkevästi, tulee kuvaajan periodi olla
lyhyempi kuin kumulatiivisuusperiodi. Kuvaajan viikkoperiodit eivät toimi kumulatiivisuusperiodin kanssa,
koska viikot eivät jakaudu tasan kuukausille.
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Palkit vierekkäin: Jos kuvaajassa on useampi kenttä, voidaan kentistä piirrettävät palkit piirtää vierekkäin
ko. periodiin, jolloin voidaan vertailla kenttien arvoja havainnollisesti keskenään. Esimerkissä on
kvartaaleittain kustannukset eri kustannuslajeittain.

Kuvaajan kentän tietojen rajaaminen: Kuvaajan kullekin kentälle voi määritellä rajauksen, jolla ko. kentän
kuvaajaan huomioidaan vain osa projektin tiedoista. Esim. resurssin kuormituskuvaajaan rajataan tehtävistä
vain ne, joiden Urakoitsija on tietty tai resurssilla on tietty ominaisuus. Pikavalikon ”Tehtävä” ja ”Resurssi”
–kohtiin koostetaan tehtävän ja resurssin arvolistat, joilla voi kuvaajaa rajata.
Alla olevassa esimerkissä on kuormituskuvaaja urakoitsijoittain. Urakoitsija on tehtävän oma tekstikenttä,
jolla tehtävät on määritelty eri urakoitsijoille. Kentän rajaustieto näkyy kuvaajan alareunassa olevien
kenttien rasteriselitteissä, esim ”Purku Oy Tunnit”. Kentän rajauksen saa pois valitsemalla Rajaa: Ei rajausta.

Resurssirekisterikuvaajaan ja -aikataulukkoon uusia kenttiä: Resurssirekisteriin on lisätty Jäljelläoleva
saatavuus –h ja Jäljelläoleva saatavuus-kpl, joilla voi Resurssirekisteri -kuvaajassa ja -aikataulukossa
tarkastella resurssien vielä käytettävissä olevaa vapaata saatavuutta sekä tunneissa että kappaleissa
(Saatavuus –Kuormitus).
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Tulosteen esikatselu

Tulosteen esikatselusta on poistettu vaikeakäyttöisiksi todetut aikavälin säätämiseen tarkoitetut säätimet ja
tilalle on laitettu aikavälin Lisää ja Vähennä –painikkeet. Lisää –painike tuplaa aikavälin ja Vähennä-painike
puolittaa aikavälin.

Esikatselun alareunassa olevalla tilarivillä on myös aikavälin puolitus ja tuplaus –painikkeet.

Kopioi -painike kopioi esikatselussa olevan tulosteen leikepöydälle, josta sen voi liittää esim.
taulukkolaskentaohjelmaan tai tekstinkäsittelyohjelmaan. Kuva menee talteen sekä metatiedostona että
bitmap-tiedostona.

Aseta kaikille –toiminnolla voi asettaa aktiivin näkymän otsikot kaikille projektin näkymille.
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