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PlanMan Project 2013 päivitys ja uudet ominaisuudet 

Päivitys uuteen versioon 1.0.250.0 

 
 

Nyt kannattaa päivittää PlanMan Project 2013 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: 

PlanMan Project 2013 -päivitys 

Vaihtoehto 2. 

 Käynnistä PlanMan Project 2012 ja valitse Päävalikosta ”Tarkista päivitykset” 

  

http://www.planman.fi/ver/setup.msi
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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 osittain ryhmitelty uudelleen mm. Näkymä- ja 

Muokkaa –kielekkeissä on muutamia toimintoja siirretty kielekkeeltä toiselle.  

Tiedosto Uusi 

Uudelle projektille asetetaan koneen kellosta projektin alkuhetki (pakkoalku) ja seurantahetki, myös 

malliprojektia käytettäessä. 

Tiedosto Yhdistä 

Yhdistä toimintoon on lisätty Suoritteiden (TCM Planner) ja aikaväliarvojen tuonti. Projektia yhdistettäessä 

täydennetään tehtävärekisteriä ja resurssirekisteriä uusilla koodeilla, joita esiintyy tehtävillä/resursseilla, 

jos Ominaisuudet/Sovellusasetukset –toiminnossa on ”Puuttuvien rekisterien tarkastus” kohdassa arvo 

”Kyllä”. Uudet arvot lisätään rekisterin loppuun ylimmälle hierarkiatasolle. 

Tiedosto Tuonti 

Tuonti-toimintoon on lisätty ASCII-muodossa olevan mm. PlaNet -projektin tietojen tuonnin PlanMan 

Projectiin. Toiminto edellyttää, että ASCII –tiedostot sijaitsevat Sovellusasetuksissa PlaNet ASCII –

toiminnolla määritellyssä kansiossa ja noudattavat käyttäjäkansiossa olevassa PlaNet.txt –tiedostossa 

määriteltyä muotoa. Ohjelman perustoimitus ei sisällä ko. määritystiedostoa. 

  

Galleria Viimeiset dokumentit 

Viimeiset dokumentit projektilistan päältä pikavalikosta voi hakea tietoja aktiiville projektille halutulta 

projektilta.  
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Galleria Projekti 

Projektilistan päältä pikavalikosta voi hakea tietoja aktiiville projektille halutulta projektilta. (Katso 

edellinen kappale) 

Moniprojektin luontiin on lisätty ”Uusi moniprojekti” –painike, joka pohjustaa työpöydälle moniprojektin ja 

Projekti-ryhmän projektilistaan ilmestyy ”valintaruudut”, joista moniprojektiin voi valita aliprojekteja. 

Samoin + -painike aktivoituu, jolla voi valita mistä kansiosta tahansa aliprojekteja. Moniprojektille voi hakea 

ulkoasutietoja ja rekistereiden tietoja muilta projekteilta pikavalikon  toiminnolla, joka on kuvattu 

edellisessä kappaleessa. Moniprojektia luotaessa kysytään moniprojektille koodi ja nimi. 

 

 

Galleria Mallit 

Mallia käytettäessä uuden projektin alkuhetki (Pakkoalku) ja seurantahetki asetetaan koneen kellon 

mukaiseksi. 

Ribbon 

Ribboniin on lisätty entistä kattavammin ohjelman toimintoja ja lisätty myös täysin uusia toimintoja.  

 

 

Ribbon Koti-kieleke: 

Sarakkeen ”Poista” -toiminnon nimi on muutettu ”Sarake Piilota” 
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Ribbon Muotoile-kieleke: 

Paikkateksti: janatekstin näkymisen asetus paikka-aikakaaviossa (aktiivi/valitut rivit taulukosta). 

Toimintoon on lisätty vaihtoehdot tekstin näyttämiseen janan yläpuolella, alapuolella tai keskellä. 

 
 

Korostus –toiminto: Korostustoiminnolla voi halutun arvon esittää taulukossa taustavärillä, fontilla tai 

symbolilla. Taulukosta aktivoidaan haluttu arvo ja Korostus –toiminnosta valitaan haluttu korostus. Kullakin 

taulukon sarakkeella on tieto onko korostus käytössä vai ei. Esim. ”Kyllä” -arvo on määritelty 

korostettavaksi mustalla raksilla ja Valmis –sarakkeelle on määritelty korostus päälle, mutta ”Tarkastettu” –

kentässä ei ole korostus päällä, joten ”Kyllä” -teksti näkyy eikä symboli. Korostusarvot ja niitä vastaavat 

korostusmääritykset tallentuvat projektille. Sarakkeelle tallentuu tieto, onko korostus käytössä vai ei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poista korostus –toiminto: Poistaa aktiivin solun arvolta korostuksen. Korostus poistuu kaikilta sarakkeilta, 

joilla sama arvo esiintyy. 
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Ribbon Työpöytä -kieleke: 

 

  

Ominaisuudet Sovellusasetukset: Sovellusasetuksiin on lisätty paljon toimintoja, joilla ohjataan ohjelman 

toimintoja. 

Oletusprojekti –toiminnolla määritetään ohjelman käynnistyksessä tai ”Uusi projekti” –toiminnolla aukeava 

projektimalli. Oletusprojektina voi olla mikä tahansa plp –projektitiedosto. Projektia ensimmäistä kertaa 

tallennettaessa kysytään projektille tiedostonimi. 

 

 

PlaNet ASCII –toiminnolla valitaan kansio, jossa ASCII –muotoiset PlaNet –projektin siirtotiedostot 

sijaitsevat. Toiminnon hyödyntäminen edellyttää ASCII -tiedonsiirtomääritystä PlaNet –ohjelmaan ja 

vastaavaa ASCII -siirtomääritystiedostoa PlanMan Projectiin. 

 

 

Mitoittava –toiminnolla määritellään mitoittavan riippuvuuden tyyli. Mitoittava riippuvuus tarkoittaa 

riippuvuutta, joka vaikuttaa seuraajatehtävän ajoitukseen. 
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Aikaväliarvot –toiminnolla määritellään täyttötyyli aikaväliarvoille janakaaviossa. Aikaväliarvoilla voidaan 

määritellä tehtäville haluttuja tietoja aikaväleittäin. Esim. määrä ja tot.määrä viikottain. Tiedot syötetään 

esim. aikataulukossa. Janakaaviossa voidaan näyttää aikaväliarvojen sijoittuminen periodeille janoina tällä 

toiminnolla määriteltävällä tyylillä. 

 

 

Vapaa –toiminnolla määritellään täyttötyyli aika-alueelle tulostuville viikottaisille vapaille. Esim. 5-päiväisen 

viikon lauantait ja sunnuntait. Vapaiden näyttäminen on kokonaan uusi toiminto. 
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Pystyalue –toiminto. Entinen Virstanpylväs –käsite on muutettu ”Pystyalue” –toiminnoksi, muuten 

ominaisuus on entinen. 

 

 

Elementin nimi –toiminto. Elementin nimialueen taustavärin ja tekstityylin määritys. Toiminnot on myös 

Näkymä-Ribbonissa. 

 

 

Peru-toiminto ei käytössä –toiminnolla voi ottaa peru-toiminnon käytöstä pois. Tämä voi nopeuttaa 

ohjelmaa todella isoilla projekteilla. 

Peru-toimintotasoja –toiminnolla voi määrittää kuinka monta viimeistä peru -toimintoa ohjelma huomioi. 

Toiminnolla voi vähentää ohjelman muistin käyttöä tietokoneessa. Mitä vähemmän on perumistietoja 

tallessa, sitä vähemmän ohjelma käyttää muistia. 

 

 

Piilota virhe-arvot –toiminnolla voi piilottaa kaavojen aiheuttamat virhearvot taulukossa. Esim. nollalla 

jakaminen.  
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{year} –toiminnolla määritellään kentän itsemääritellyissa kaavoissa ja sarakkeen aika-rajaamisessa 

käytetyn {year} –vakion arvo eli tarkasteltava vuosi. 

 

Lomat katkaisee janat –toiminnolla voi janakaavion janat katkaista lomien kohdalta, jolloin janasta näkee 

suoraan milloin tehtävää suoritetaan tai milloin resurssi on käytössä.  

Vapaat katkaisee janat –toiminnolla voi janakaavion janat katkaista viikkovapaiden kohdalta, jolloin esim 5 

päiväisen työviikon lauantain ja sunnuntain kohdalla ei näy janaa. 

  

 

Muokkaa lomakkeita –toiminnolla määritellään onko lomakkeiden muokkaustoiminto käytössä vai ei. 

 

Muokkaa kaavoja –toiminnolla määritellään saako kaavoja muokata vai ei. 

 

Puuttuvien rekisterien tarkastus –toiminnolla määritellään ehdottaako ohjelma tehtävärekisterin ja 

resurssirekisterin uusien arvojen ilmentyessä tietojen lisäämistä rekisteriin. Esim. leikepöydältä liitetään 

projektiin uusia tehtävätyyppejä tai resursseja, niin ohjelma kysyy lisätäänkö ko. uudet tehtävätyypit 

tehtävärekisteriin. Rekisteriin lisätään ainoastaaan koodi ja nimi ko. uusille rekisteririveille. 
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Enterin jälkeen –toiminnolla päätetään mihin suuntaan kursori siirtyy, kun arvo hyväksytään taulukossa 

Enterillä. Aikaisempi oletus oli, että kursoria ei siirretty mihinkään Enterin jälkeen. 

 

 

 

Ribbon Näkymä -kieleke: 

 

Seurantahetki, Toteutuma ja Tavoite –toiminnot on siirretty Muokkaa-kielekkeeltä Näkymä-kielekkeelle. 

Näytä rajaus –toiminnolla otetaan aktiiviin näkymään rajaus-alue käyttöön tai piilotetaan se. 

 

Rajaus-alueella voidaan rajata visuaalisesti elementin taulukossa näkyviä rivejä raksittamalla rajausehdot 

eri käsitteiltä, jotka liittyvät taulukossa näkyvään dataan. Esimerkissä on tehtäviä rajattu paikan ja 

urakoitsijan mukaan. 
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Aikaväli –toimintoon on lisätty Projekti –kohtaan uusia vaihtoehtoja määritellä aika-alueella näkyvä aikaväli 

perustuen projektin tehtävien ajoitukseen. Aikaisemmin vaihtoehtona oli vain koko projektin aikaväli. 

 

 

Projektin aikavälit –toiminnolla määritellään aika-alueella näkyvä aikaväli valitsemalla listalta haluttu 

valmis periodi esim. tietty vuosineljännes tai kuukausi. Listalla näkyy vaihtoehtoina vain periodeja, joille 

projekti ajoittuu. Toimintoon voi yhdistää Rajaa-toiminnon, jolloin tehtävistä rajataan vain ko. aikavälille 

osuvat tehtävät.  

 

 

Aikavälin loppu –toiminnolla voi valita näkymän aikavälin loppuhetken käyttäen valmista periodilistaa. 

Toimintoa voi käyttää yhdessä ”Projektin aikavälit –toiminnon kanssa valitsemalla ensin alkuperiodin ja 

sitten laajentaa aikaväliä tällä toiminnolla. 
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Rajaa –toiminnolla voi rajata aktiivin elementin rivejä siten, että kaaviossa näkyy vain ko. aikaväliin osuvia 

tehtäviä/resursseja. Toimintoa voi käyttää yhdessä ”Projektin aikavälit” ja ”Aikavälin loppu” –toimintojen 

kanssa tai erikseen. 

 

Ribbon Muokkaa -kieleke: 

 

Seurantahetki, Toteutuma ja Tavoite –toiminnot on siirretty Muokkaa-kielekkeeltä Näkymä-kielekkeelle. 

Poista pakkopäivät –toiminto on siirretty Riippuvuus-ryhmästä Tehtävä-ryhmään ja toimintoon on lisätty 

kuvake. Toiminnolla poistetaan aktiivilta tai valituilta tehtäviltä kaikki pakkopäivät ja ohjaavat päivät kuten 

pakkoalku ja pakkoloppu. 

 

 

Puolita työryhmä –toiminnolla aktiivin tai valittujen tehtävien resurssien kpl –määrä puolitetaan. 

 

 

Tuplaa työryhmä –toiminnolla aktiivin tai valittujen tehtävien resurssien kpl –määrä kaksinkertaistetaan. 

 

Tot.jana –toiminnolla säädetään mistä tiedosta toteutumajana ja tilanneviiva (seurantahetki) piirretään 

janakaaviossa. 
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Ribbon Projekti -kieleke: 

 

Projekti–toiminnolla muokataan projektin perustietoja ja tarkastellaan tunnuslukuja dialogissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoite –toiminnoilla lisätään projektille uusi tavoite ja asetetaan kaikille tai valituille tehtäville olemassa 

olevalle tavotteelle uudet arvot sekä poistetaan tavoite. Toiminnot ovat samat kuin jo aikaisemmin tehtävä-

taulukon pikavalikossa olleet Tavoite –toiminnot.  
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Hae tietoja –toiminnoilla haetaan aktiiviprojektille tietoja toiselta projektilta. 

 

Hae pohjaksi: hakee toiselta projektilta näkymät, lomakkeet, kentät (kenttämäärittelyt, kuten kenttien 

nimet, kaavat, jne), tehtävärekisterin, resurssirekisterin, paikkajaon, kalenterit ja arvolistat. 

Hae näkymät: hakee toiselta projektilta kaikki näkymät. Hakee myös lomakkeet. 

Hae lomakkeet: hakee toiselta projektilta pelkät lomakkeet. 

Hae kenttämääritykset: hakee toiselta projektilta kentille tehdyt määritykset, kuten kentän Otsikko, 

Desimaalien määrä, Hierarkiasummaus, Kaava, Ehto jne…. 

 

Hae tehtävärekisteri: hakee toiselta projektilta koko tehtävätrekisterin. 

Hae resurssirekisteri: hakee toiselta projektilta koko resurssirekisterin. 
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Hae paikat: hakee toiselta projektilta koko paikkajaon. 

Hae kalenterit: hakee toiselta projektilta kaikki kalenterimääritykset. 

Hae arvolistat: hakee toiselta projektilta arvolistat seuraaville käsitteille: Projekti, tehtävä, resurssi 

Yhdistä: yhdistää toisen projektin tehtävät aktiivin projektin perään. Toiminto on sama kuin Tiedosto-

valikon Yhdistä-toiminto.  

 

Sarakkeen / Kentän ominaisuudet 

Sarakkeen/ Kentän ominaisuuksia on lisätty, jotta ohjelmaa pystyy soveltamaan paremmin eri tilanteissa. 

 

Referenssi: Referenssi –ominaisuudella voidaan valita ko. kenttään viittaus toiseen kenttään, joka voi olla 

myös toiselta käsitteeltä. Esim. Tehtävän ”Teksti 01” –kentälle määritellään referenssi Projektin koodiin, 

jolloin ”Teksti 01” –näytetään projektin koodia. Tämä on tarpeellista esim. moniprojektitilanteessa, jolloin 

halutaan tietää minkä projektin tehtävästä on kyse. 

 

Rajaa: Rajaa –toiminnolla voi rajata numeerisen –kentän arvoa tietyltä aikaväliltä. Esim. jos halutaan nähdä 

Määrä –tieto tietyltä viikolta tehtävältä, jonka määrä jakaantuu useammalle viikolle. Alla esimerkkejä 

rajauksista: 

month=01.01.2012 rajaa päivämäärän edustaman kuukauden eli tammikuun vuonna 2012 
month=01.01.{year} kuten yllä, mutta vuosi päätellään sovellusasetuksissa olevasta {year} vakiosta 
week=now-1  rajaa viikon, joka on koneen kellon mukaista viikkoa edeltävä viikko 
period=1.1.{year};1.3.{year} rajaa kahden päivämäärän välisen ajan (käytetty myös {year} vakiota 
week=timenow-1 rajaa projektin seurantahetkeä edustavaa viikkoa edellisen viikon 
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week=month(now)+1 rajaa tämän kuun toisen viikon 
day=now+1  rajaa huomisen 
quarter=now  rajaa koneen kellon mukaisen vuosineljänneksen 
halfyear= 1.7.{year} rajaa vuoden jälkimmäisen puolikkaan 
year=now+1  rajaa koneen kellon mukaisesta vuodesta seuraavan 
 

 
 
 
Muokkaa: Muokkaa –toiminnolla voi määritellä onko ko. kenttä syötettävissä. Toimintoa voi käyttää 
tiettyjen tietojen suojaamiseen muutoksilta. Kenttä voi olla jo itsessään syöttämätön, jolloin tällä tiedolla ei 
ole vaikutusta tai kentällä on kaava, jolloin se myös on syöttämätön. 
 

 
 
Poista lomakerivitys: estetään kentän arvon rivittyminen lomakkeessa. Oletuksena arvot rivittyvät 
lomakkeessa. Esim. pitkä teksti halutaan rivittää, mutta taulukkomuotoon muotoillussa lomakkkeessa 
tietojen rivittyminen halutaan estää, jotta ”taulukko” on lukukelpoinen. 
 

 
 
Korostus: Toiminnolla otetaan korostus –toiminto käyttöön ko. sarakkeella. Korostettavat arvot on erikseen 
määriteltävä Muotoile –Ribbonin Korostus –toiminnolla. 
 

 
 

 
 
 
Ehto: Toiminnolla tuotetaan kenttään arvo ehdollisesti. Ehdossa voidaan viitata muihin kenttiin ja tuottaa 
arvo vakiona tai kaavana 
 

 
 
Esimerkki tuottaa kentän arvoksi ”Liian aikaisin”, jos Tehtävän ”Aikaisin alku” on pienempi kuin projektin 
alkuhetki [Proj.Pakkoalku] 
 
Alapuolella on kolme eri ehtoa, joita ko. kenttään sovelletaan. Ehtoja tutkitaan ylhäältä alaspäin ja 
ensimmäinen ehdon täyttävä lauseke toteutetaan: 

 



 

 

PlanMan Oy   Takahuhdintie 60   33530 Tampere   puh. 0400 999 063  

 
Alla olevassa ehdossa on arvo toteutettu käyttäen kaavaa. Tällöin pitää laittaa ”Formula” –teksti kaavan 
etupuolella ja kaava sulkeisiin: 

 
 
 

Elementti 

Elementin nimipalkista aukeavaan pikavalikkoon on lisätty toimintoja. 

Näytä elementin info: Toiminnolla voi piilottaa/näyttää elementin alareunassa olevan infoalueen, jossa 

näytetään elementin tietoja ja asetuksia. 

 

 

 

Saman toiminnon saa myös Näkymä –Ribbonista: 

 

 

Näytä rajaus: Toiminnolla otetaan elementin vasempaan reunaan Rajaus –alue, jolla voi rajata ko. 

elementin rivejä visuaalisesti raksimalla vaihtoehtoja. Toiminnon saa käyttöön myös Näkymä Ribbon –

kohdassa, jossa toiminto on kuvattu tarkemmin. Myös elementin nimipalkkia tuplaklikkaamalla saa rajaus-

alueen auki ja kiinni. 
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Taulukko 

Taulukon sarakeotsikoiden päältä aukeavaan pikavalikkoon on lisätty toimintoja. 

Lukitse vasemmalla olevat: Toiminnolla lukitaan aktiivitaulukon aktiivisolun vasemmalla puolella olevat 

sarakkeet, jolloin leveässä taulukossa lukitut sarakkeet pysyvät aina näkyvissä ja vain loppuosa taulukosta 

”rullaa”. 

Poista sarakelukitus: Toiminnolla poistetaan aktiivitaulukon sarakelukitus. 
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Lisää paneliin: Toiminnolla lisätään rekisteripaneliin haluttu kenttä. Toiminto vaikuttaa vain kyseistä 

elementtiä vastaavaan paneliin. Esim. Tehtävärekisteritaulukosta voi lisätä halutun kentän 

Tehtävärekisteripaneliin. 

Poista panelista: Toiminnolla poistetaan rekisteripanelista haluttu kenttä. Toiminto vaikuttaa vain kyseistä 

elementtiä vastaavaan paneliin. Esim. Resurssirekisteritaulukon avulla voi poistaa halutun kentän 

Resurssirekisteripanelista. 

Esimerkissä lisätään tehtävärekisteripaneliin Yks –kenttä: 

 

 

 

Ryhmittele ja Rajaa-toiminnot: Aikaisemmin pelkästään sarakeotsikon päältä olevista kuvakkeista 

toimineet Ryhmittely- ja Rajaa –toiminnot on käytettävissä myös pikavalikon kautta. 
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Ryhmittele / Määritä: Ryhmittely/Järjestys –dialogiin on lisätty mahdollisuus tehdä ryhmittely 

periodeittain, jolloin esim. tehtävät saa ryhmiteltyä kuukausittain. Sama tehtävä voi tällöin esiintyä 

useammassa ryhmittelyssä, jos se ajoitukseltaan osuu usemapaan periodiin.  
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Taulukko 

Taulukon päältä aukeavaan pikavalikkoon on lisätty toimintoja. 

Korosta arvot: Taulukon pikavalikon toiminnolla voi aktiivisolun arvon määritellä korostettavaksi symbolilla, 

tekstityylillä ja/tai taustatyylillä tai poistaa ko. arvolta korostus. Toiminnosta on kerrottu tarkemmin 

aiemmin Muotoile –Ribbonin yhteydessä. 

 

 

Kopioi alariveille: Taulukon aktiivisolun tai valittujen solujen arvojen asettaminen alatehtäville. 
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Luo riippuvuudet alatehtävien välille: Lisää Loppu-Alku riippuvuudet aktiivi tai valittujen summatehtävien 

alatehtävien välille. Toiminnolla on helppo ketjuttaa hierarkisessa aikataulussa alatehtävät. 

 

Poista riippuvuudet alatehtävien välillä: Poistaa riippuvuudet aktiivin summatehtävän alatehtävien väliltä.  

 

Hyperlinkit Siirry: Taulukon solulle määritettyyn hyperlinkkiin siirtyminen. Toinen tapa on pitää hiiren 

vasenta painiketta pohjassa hetken aikaa linkin päällä ja vapauttaa, jolloin hyperlinkki käynnistyy.  

 

 

Tuonti/Vienti: Taulukon tietojen vienti Exceliin tai tekstitiedostoon sekä Excel-tiedostosta ja teksti-

tiedostosta tietojen tuonti aktiivi projektille. 

 

Vienti Exceliin: vie tiedot CSV –tiedostoon, josta lukee ne CSV –tiedostoon assosioituun ohjemaan 

(useimmiten Excel tai muu taulukkolaskentaohjelma) 
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Tuonti Excel 97-2003 *.xls -tiedostosta: tuo Excel –tiedostosta  tehtävätiedot, jos valitun Excel-tiedoston 

kenttänimet vastaavat PlanMan Projectin tehtävän kentän nimiä. Jos kenttänä on jokin seuraavista, niin 

PlanMan Project huomioi ne erikseen: 

Yksilöllinen ID: Jos löytyy vastaava ID, niin päivitetään tehtävän tietoja, muuten lisätään uusi tehtävä. 
Hierarkia: rakentaa tehtävähierarkian ja osaa täydentää hierarkiaa. 
Taso: rakentaa tehtävähierarkian tasonumeron perusteella. Rivit on oltava oikeassa järjestyksessä. 
 
Vienti tekstitiedostoon: vie tiedot ASCII –muodossa tiedostoon puolipisteellä erotettuna. Tiedostolle voi 

valita joko ANSI tai UNICODE –merkistön. 

Tuonti tekstitiedostosta: tuo ASCII –tiedostosta  tehtävätiedot, jos valitun teksti-tiedostossa on 

ensimmäisellä rivillä kenttänimet ja ne vastaavat PlanMan Projectin tehtävän kentän nimiä. Kentät on 

oltava puolipisteellä erotettuna. Jos kenttänä on jokin seuraavista, niin PlanMan Project huomioi ne 

erikseen: 

Yksilöllinen ID: Jos löytyy vastaava ID, niin päivitetään tehtävän tietoja, muuten lisätään uusi tehtävä. 
Hierarkia: rakentaa tehtävähierarkian ja osaa täydentää hierarkiaa. 
Taso: rakentaa tehtävähierarkian tasonumeron perusteella. Rivit on oltava oikeassa järjestyksessä. 
 

Janakaavio 

Janakaavion pikavalikkoon, jonka saa janakaavion tyhjältä alueelta (ei janan tai muun objektin päältä), on 

lisätty useita toimintoja. 

Asetukset: Toiminnolla voi muokata jana-alueen yleisimpiä ulkoasuominaisuuksia. 
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Pystyalueet: Toiminnon nimi on muutettu. Entinen nimi oli Virstanpylväs. 

 

 

Lomien nimet: Lomien nimet saa poistettua jana-alueelta haluttaessa. 

 

Vapaat: Viikkorytmin mukaiset vapaat (esim. lauantai/sunnuntai) saa näytettyä jana-alueella omalla 

täytteellä. Täyte määritellään Ominaisuudet / Sovellusasetuksissa. 

   

 

Alakalenteri: Janakaavion/kuvaajan/paikka-aikakaavion ja aikataulukon alareunaan saa kalenterialueen, 

joka on määritykseltään käänteinen kuin kaavion yläreunassa oleva kalenterialue. Kalenterialueen ulkoasun 

määritys tehdään kaavion yläreunassa olevalta alueelta, jossa on myös toiminto Alakalenterin 

näyttämiselle. 

 

 

Aikaväliarvot: Aikaväliarvoista tulostuvien janojen näyttäminen jana-alueella. Janoilla voi havainnollistaa 

mille aikaväleille arvoja on syötetty. Janojen korkeuden ja sijainnin riviin nähden voi päättää tai valitsemalla 
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0% jättää aikaväliarvojanat tulostamatta . Ominaisuudet/Sovellusasetuksissa voi määritellä janatyylin 

aikaväliarvojanoille. 

     

Riippuvuudet: Riippuvuuksien esittämistapaa janakaaviossa on muutettu. 

 

Näytä kriittiset: Näyttää kriittiset riippuvuudet eli riippuvuudet, joiden kohdepään tehtävän aikaisin ja 

myöhäisin ajoitus on sama. 

Näytä mitoittavat: Näyttää riippuvuudet, jotka vaikuttavat seuraajatehtävän ajoitukseen. Ko. riippuvuus voi 

olla myös kriittinen. 

Näytä ei-mitoittavat: Näyttää riippuvuudet, jotka eivät vaikuta seuraajatehtävän ajoitukseen.  

Määritä kriittisen tyyli: Määritellään kriittisen riippuvuuden viivatyyli.  
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Janakaavio 

Janakaavion janan päältä aukeavaan pikavalikkoon on lisätty skaalarivi –ominaisuus. 

Skaalarivi: Kullekin tehtävälle voi määritellä taustalle skaalarivin halutulla skaalalla. Toiminnolla näkee 

tarkasti ko. tehtävän ajoituksen. 

 

 

Janakaavio 

Janakaavion kalenterialueen päältä aukeavaan pikavalikkoon on lisätty useita toiminto. Pikavalikko aukeaa, 

kun maalaa hiiren oikea näppäin pohjassa kalenterialueelta halutun aikavälin. Aiemmat ”Virstanpylväs” –

toiminnot ovat nyt nimellä ”Pystyalue”. 

Zoom & Rajaus: Toiminnolla yhdellä kertaa zoomataan haluttu aikaväli ja samalla rajataan näkyviin 

tehtävät/resurssit, jotka osittainkin osuvat ajoitukseltaan ko. aikavälille. 

 

 

Poista poikkeus: Maalaamalla hiiren oikealla näppäimellä kalenterialueelta aikajakson saa pikavalikon, josta 

Poista poikkeus –toiminnolla voi poistaa vain maalatulle aikajaksolle osuvat kalenteripoikkeukset. 

 

 

 

Janakaavio 

Janakaaviossa loman tai pystyalueen päältä kikkaamalla hiiren vasemmalla näppäimellä saa Ominaisuudet / 

Tilannekohtaiset asetukset –toiminnon, josta voi muokata loman ja pystyalueen ominaisuuksia. 

Kummallekkin on lisätty mahdollisuus piilottaa yksittäinen loma/pystyalue kyseisestä kaaviosta. 
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Janakaavio 

Janakaavion alareunan Ulkoasu –painikkeen valikkoon on lisätty Ajoitustarkkuus –toimintoon Näytä skaala 

muokattaessa. 

Näytä skaala muokattaessa: Jos toiminto on käytössä, näytetään jana-alueella tehtävää/resurssia hiirellä 

muokattaessa skaalarivi, joka helpottaa ajoitusta. Ajoitustarkkuus –tieto vaikuttaa skaalarivin tarkkuuteen. 

 

 

Aikataulukko 

 

Aikataulukkoon on lisätty mahdollisuus syöttää aikavälittäisiä arvoja tehtäville ja resursseille tietyille 

kentille.  

Sallitut kentät ovat tehtävällä: määrä, toteutunut määrä, tehtävän suorakustannus, toteutunut 

suorakustannus, tehtävän suoratulot , tehtävän toteutuneet suoratulot ja kaikki omat numero-kentät 

(Numero 01…Numero 60) 

Sallitut kentät ovat resurssilla: määrä, toteutunut määrä, tunnit, toteutuneet tunnit, kustannus, toteutunut 

kustannus, tulot, toteutuneet tulot ja kaikki omat numero-kentät (Numero 01…Numero 60) 
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Alla olevassa esimerkissä on tehtävien määrät syötetty aikataulukossa kuukausittain. Alemmassa 

”Aikaväliarvo” –elementissä näkyy aktiivin tehtävän aikaväliarvot kukin omalla rivillään ja niiden ajoitus 

janoina. 

 

Jos kentälle on syötetty ko. tehtävällä/resurssilla aikaväliarvoja, niin ko. kenttään ei voi syöttää suoraan 

arvoja. Aikaväliarvon voi poistaa aikataulukossa DEL-näppäimellä halutussa solussa tai voi poistaa tehtävän 

kaikki aikaväliarvot tehtävätaulukon pikavalikosta ”Poista aikaväliarvot” –toiminnolla. Myös ”Aikaväliarvo” 

–elementissä voi ylläpitää aikaväliarvo-tietoja ja poistaa arvoja rivin poistolla. 

 

 

Kopioi tekstinä: Aikataulukon pikavalikosta voi kopioida aikataulukon arvot leikepöydälle. Alla esimerkissä 

on liitetty kuukausittaiset kustannustiedot taulukkolaskentaohjelmaan. 

   

 

Vienti Exceliin: Sekä taulukon, että aikataulukon tietojen vienti Exceliin CSV –muodossa. Alla sama aineisto, 

kuin yläpuolella ”Kopioi tekstinä” –toiminnolla. 
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Janakaavio: Aikataulukossa näytettävien janojen uudet ominaisuudet on kuvattu aiemmin Janakaavion –

yhteydessä. 

 

Kuvaaja 

 

Janakaavio: Aikataulukossa näytettävien janojen uudet ominaisuudet on kuvattu aiemmin Janakaavion –

yhteydessä. 

 

Matriisi 

 

Matriisin yläreunan ryhmittelyalueen pikavalikkoon on lisätty toimintoja. 

Ryhmittelyjen määrä: Matriisin ryhmittelytekijöitä voi olla nyt kuusi entisten kolmen sijaan. 
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Valitse rivit, joissa arvo tässä sarakkeessa: Toiminnolla voi valita ryhmittelyalueen yhden arvon perusteella 

taulukosta rivit, joissa esiintyy ko. ryhmittelyarvoa vastaavia rivejä ja tämän jälkeen vaikka rajata ko. rivit. 

  

Pystysarake: Toiminnolla voi määritellä ryhmittelyalueen halutun tason otsikot tulostumaan 

pystysuunnassa. 

 

 

 

Matriisi 

 

Matriisin päältä aukeavaan pikavalikkoon on lisätty toimintoja. 

Seuranta-tyyli: Toiminnolla voi määritellä matriisin soluissa käytettävän värityksen perustumaan 

totutumien tilanteeseen suhteessa seurantahetkeen (tilanneviivaan). Solun täyttöväri on punainen, jos 

ajallinen valmiusaste ei ole yhtä suuri kuin seurantahetki edellyttää, keltainen jos toteutuma vastaa 

seurantahetkeä ja vihreä jos toteutumaa on seurantahetkeä myöhemmin. 



 

 

PlanMan Oy   Takahuhdintie 60   33530 Tampere   puh. 0400 999 063  

 

 

Kopioi tekstinä: Aikataulukon pikavalikosta voi kopioida matriisin arvot leikepöydälle. Alla esimerkissä on 

liitetty tunnit  urakoitsijoittain taulukkolaskentaohjelmaan. 

   

 

Vienti Exceliin: Sekä taulukon, että matriisin tietojen vienti Exceliin CSV –muodossa. Alla sama aineisto, 

kuin yläpuolella ”Kopioi tekstinä” –toiminnolla. 
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Paikka-aika 

 

Paikka-aikakaavioon saa tulostettua aikaväliarvoihin perustuvat janat (viivat) 

 

 

Paikka-aikakaavion päältä aukeavaan pikavalikkoon on lisätty toimintoja. 

 

Valitse paikka: Toiminto valitsee kursorin osoittaman paikan tehtävät. Toiminnolla voi vaihe vaiheelta valita 

useamman paikan tehtäviä. Klikkaamalla Shift-näppäin pohjassa haluttua paikkaa, valitsee myös ko. paikan 

tehtävät. Valittujen tehtävien alkuun tulostuu neliö. 

 

 

Valinta: Toiminnoilla voi valituille paikka-aikakaavion tehtäville tehdä seuraavia toimintoja. 
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Siirrä valitut tehtävät aktiiviin paikkaan: Siirtää tehtävät paikkaan, jonka kohdalta toiminto suoritetaan. 

Poista tehtävä: Poistaa valitut tehtävät. 

Riippuvuus: Lisää valitun riippuvuuden saman paikan tehtävien välille aikajärjestyksessä.  

Rajaa: Rajaa vain valitut näkymään paikka-aikakaaviossa 

Ei rajausta: Poistaa rajauksen paikka-aikakaaviosta 

 

 

Tulosteen esikatselu 

 

 PDF & EMAIL -painike tuottaa tulosteesta PDF-tiedoston ja käynnistää MAPI-yhteensopivaan 

sähköpostiohjelman, jonka sähköpostiin lisää liitteenä tuottamansa PDF-tiedoston. 

 

 PDF -painike tuottaa tulosteesta PDF-tiedoston, jonka kansion ja tiedostonimen käyttäjä voi valita. 

 

 Paperikoko –toiminnolla valitaan aktiivisen kirjoittimen käytettävissä olevista 

paperikoista sopiva. 

 

Aikaväli –toimintoon on lisätty Projekti –kohtaan uusia vaihtoehtoja määritellä aika-alueella näkyvä aikaväli 

perustuen projektin tehtävien ajoitukseen. Aikaisemmin vaihtoehtona oli vain koko projektin aikaväli. 
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Työpöytä –vaihtoehdolla saa esikateluun saman aikavälin kuin on ko. näkymällä työskentelytilassa. 

 Tallenna nimellä… -toiminnolla voi tallentaa eri muodoissa tiedostoon esikatselussa näkyvän 

tulosteen. Käytössä on seuraavat muodot:  

 

 

Otsikoiden muuttujiin on lisätty ”Päiväys”, jolla saa tulosteeseen aikaleiman (koneen kellon mukainen aika) 


