PlanMan Project 2015 päivitys ja uudet ominaisuudet
Päivitys uuteen versioon 1.0.259.0

Nyt kannattaa päivittää PlanMan Project 2015 uuteen versioon. Tällä hetkellä käyttämäsi version näet
käynnistämällä ohjelman ja katsomalla ”Tietoa ohjelmasta” –ikkunasta versiotiedon. Ohjelman
päivittäminen onnistuu kahdella tavalla.

Huom! Tämä versio toimii vain Windows 7 - tai uudemmissa Windows –käyttöjärjestelmissä (ei
toimi Windows XP:ssä/Vistassa)
Vaihtoehto 1.
Käynnistä päivitys seuraavasta linkistä:

PlanMan Project 2015 -päivitys

Vaihtoehto 2.
Käynnistä PlanMan Project 2013 ja valitse Päävalikosta ”Tarkista päivitykset”
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Uudet ominaisuudet
Yleistä
Ohjelmiston uudessa versiossa on kehitetty seurantatoimintoja esim. tilanneviivaseurantaa on laajennettu
useamman tilanneviivan seurannaksi ja tilanneviivan sekä toteutumajanan saa sekä tavoitetta että
suunnitelmaa kohti. Paikka-aikakaaviota käyttäville on tuotteistettu uusia tapoja luoda ja ylläpitää paikkaaikakaaviota mm. puskuriaikojen käyttö paikkojen tehtävien keskinäiseen ajoittamiseen sekä
tehtävärekisterin kautta tehtävien tietojen muuttaminen keskitetysti. Muistilappujen käyttö sekä
janakaavioissa että paikka-aikakaaviossa laajentavat aikataulun informaatioarvoa. Ohjelmiston
käytettävyyttä on myös parannettu mm. tulosteen esikatselun osalta.

Tiivistelmä uusista ominaisuuksista:
Yleistä:





Projektille useita tilanneviivoja ja tilanneviivat sekä suunnitelmaa että tavoitetta vasten
Toimintaverkkolaskennan manuaalitila automaattisen rinnalle. ”Laske nyt” –toiminto
Oletusprojektin määritys uusien projektien pohjaksi
Nimike-projektin määritys ja tehtävien noukkiminen nimikeprojektista

Paikka-aikakaavio:






Puskurilaskenta saman paikan tehtävien kesken. Helpottaa paikka-aikakaavion laadintaa.
Esimerkkiprojekti: Saneeraus.plp
Paikka-aikakaavioon ja janakaavioon puskurialueiden näyttäminen Esimerkkiprojekti: Saneeraus.plp
Paikka-aikakaavion rekisterityyli: tehtävien keskitetty muokkaus, ketjutus, poisto jne…
Esimerkkiprojekti: Saneeraus.plp
Paikka-aikakaavioon janatekstin vapaa sijoittelu
Nuoli- ja janatyyppisten tehtävien pystysuuntainen sijainti paikka-aikakaaviossa
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Paikka-aikakaavioon alkusijainnin ja loppusijaintien määritys (tieaikakaavion paaluvälit)
Esimerkkiprojekti: Tierakennusprojekti sijainneilla.plp
Tehtävälle paikan lisäksi alkusijainnin ja loppusijainnin määritys (tieaikakaavion paaluvälit)
Esimerkkiprojekti: Tierakennusprojekti sijainneilla.plp
Paikka-aikakaavion zoom ja vapaa vieritys (ei-sovitetussa tilassa)
Tehtävän pilkkominen sijaintien mukaan halutulla määrällä (esim. 100 metrin välein)
Määrätietojen tuonti Excel-taulukosta paikoittain ja sijainneittain.
Paikka-aikakaavion tehtäväkokonaisuuden keston muutos CTRL+ keston säätö hiirellä

Tehtävärekisteri:





Tehtävärekisterin hyödyntäminen uusien tehtävien luonnissa.
Tehtävärekisterin käyttö tehtävien tietojen muuttamisessa keskitetysti (Periytyvä-ominaisuus)
Tehtävärekisteri-ikkuna, jossa tehtävärekisterin tietoja ja tehtäviä voi muokata. Esimerkkiprojekti:
Saneeraus.plp
Lisää tehtävä –toiminto tehtävärekisterin rivin lisäämiseen ja sille tehtävien määritys

Tehtävät ja resurssit:













Tehtävä-ikkuna, jossa tehtävän tietoja voi muokata.
Lisää tehtäviä –toiminto tehtäväkokonaisuuksien lisääminen (tehtävärekisteri + paikat)
Tehtävät aikajärjestykseen –toiminto (pysyvä järjestys)
Tehtävälle ja tehtävärekisteriin ”Työryhmä lkm” resurssiryhmien kerrannaisten hallintaan
Tehtävälle ”Tehtävän tyyppi” –tieto (normaali/otsikko). Otsikko tulostaa vain tekstitiedot.
Tehtävälle lisätty ”Karttateksti” –kenttä, johon voi kirjoittaa karttakuvioille tulostuvan tekstin.
Huom. voi käyttää sarakeotsikoita myös muuttujina. Esim. [Nimi]
Resurssin ”Kesto lasketaan” –vaihtoehdot: ”Tehtävän määrä jaettu” lisätty
Resurssisivellin Ribboniin, jolla tehtävän resurssit voi kopioida muille tehtäville
Muistilaput janakaavioihin ja paikka-aikakaavioon Esimerkkiprojekti: Muistilaput ja puskurit.plp
Menekki lukittu –toiminto Ribboniin entisten lukitusten lisäksi (Tunnit/kustannukset/kpl)
Tehtävätaulukon pikavalikkoon lisätty ”Kirjaa toteutuma” –toiminnot
Tehtäväjanakaaviossa tehtäväjanojen esitystyyli: Paikkatyyli (käyttää paikan janatyyliä)

Hankinnat:




Hankintatapahtumarekisteri projektin hankintatapahtumien määrittämiseen Esimerkkiprojekti:
Hankinta.plp
Hankintatapahtumat tehtäväjanakaavioon hankintaketjun hallintaan, myös erillisenä käsitteenä
Esimerkkiprojekti: Hankinta.plp
Hankintasymbolit tehtäväjanakaavioon ja hankintakentät dynaamisina kenttinä taulukkoon
Esimerkkiprojekti: Hankinta.plp

Muut:
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Hierarkiaeditori kaikkien hierarkisten rakenteiden tuottamiseen ja muokkaamiseen
Hierarkisille valintalistoille uusi käyttöliittymä taulukossa (tehtävän/resurssin/paikan valinnat)
Taulukoihin dynaamiset kentät ja niiden määritys (Tehtävällä: Hankinta/Tilanne/Resurssi,
Tehtävärekisterillä: Paikka/Resurssi, Paikalla: Tehtävärekisteri) Esimerkkiprojekti: Hankinta.plp
Salasanan käyttö projektin tietojen salaamiseen tai projektin avaamiseen/tallentamiseen
Rajaus-paneliin ”Vain aika-alue” –toiminto, jolla rajaus kohdistetaan aika-alueen tietoihin
Rajaus-paneliin hierarkisten valintojen muutos: summarivi koskee vain summariviä. Ctrl + valinta
valitsee myös alakohdat
Rajaus-toiminto: lisätty lisäoptiot Alatasot/Ylätasot, joilla rajauksen mukaisille riveille voi tuoda
hierarkian mukaiset alatasot tai ylätasot tarpeen mukaan.
Sovellusasetuksiin lisätty aikavälirajaukseen vaikuttavat asiat ja määrä/kesto/valuutta –yksiköiden
näyttäminen
Taulukon valintatoiminnot Ribboniin: Valitse kaikki/Poista valinta/Käännä valinta
Taulukon pikavalikon Tuonti/Vienti –toiminnot: Vienti Excel 97-2003 *.xls –muodossa ja XMLmuodossa.
Uudet panelit:
o Tilanne: tilanneviivojen lisääminen/poistaminen ja muokkaaminen
o Tavoite: tavoitteiden lisääminen/poistaminen ja muokkaaminen
o Navigaattori (myös esikatseluun): isojen projektien helpompi
selaaminen/rajaaminen/sivutus
Kalenteri-paneli on täysin uusittu. Lomien/työaikojen määritys ja parannettu visuaalisuus
Tulosteen esikatseluun lisätty yläotsikon ja alaotsikon taustavärin määritys.
Aika-alueen rasteriselitteiden korostus muutettu. Käytössä olevat
janatyypit/kuvaajakentät/matriisikentät alleviivataan, jos ne ovat käytössä ja niillä on mahdollisuus
piilottamiseen. Aiemmin piilotetut oli yliviivattu. Yliviivaus häiritsi tulostetta ja asian tulkintaa.
Janat sovitettuna –ominaisuus janakaavioissa. Toiminnolla saa tehtävät, joilla on useita janoja
samalla rivillä, sovitettua niin, että janat ei mene päällekkäin. Esim. tehtävärekisteri,
resurssirekisteri, paikka ja summatehtävät, jotka piirtyy alatehtävistään sekä ryhmittelyrivit.
Kuvaajaan ja aikataulukoon uusi periodi-vaihtoehto: 4 kuukautta
Tekstikenttiin voi lisätä toisen kentän sarakeotsikon muuttujana hakasulkeissa, jolloin voi yhteen
kenttään kerätä usean kentän tiedot esim. karttakuvion selitteeksi.
Esim. Tehtävän nimi: [Nimi] [Paikka]
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Tarkka kuvaus uusista ominaisuuksista valikkojärjestyksessä:

Ribbon Koti-kieleke:
Resurssisivellin: Resursseja voi kopioida tehtävältä muille tehtäville. Aktivoi tehtävätaulukossa haluttu
tehtävä, jolta resurssit haluat kopioida ja paina Resurssisivellin –toimintoa, jonka jälkeen klikkaa
kohdetehtävää tai maalaa kohdetehtävät hiirellä, jolloin ohjelma luo kohdetehtäville saman resurssisisällön
kuin lähdetehtävällä on. Resurssisiveltimen toimintalogiikka on sama kuin Muotoilusiveltimen.

Hierarkia: Hierarkian luomiseen ja muokkaamiseen on lisätty erillinen Hierarkia-toiminto. Toiminto avaa
ikkunan, jossa voi muokata aktiivin elementin hierarkiarakennetta. Toiminto on käytössä Tehtävällä,
Tehtävärekisterillä, Resurssirekisterillä ja Paikalla eli kaikilla käsitteillä, joilla on hierarkia käytössä.
Toiminnolla voi lisätä kohteita suoraan halutulla tasolla käyttäen puurakenteen + -painiketta tai INSnäppäintä. Kohteen poisto DEL –näppäimellä. Kohteiden järjestely näppäimistön nuolinäppäimillä CTRL +
ylös/alas. Sisentäminen CTRL + nuoli oikealle ja ulontaminen CTRL + nuoli vasemmalle. Kohteen nimen
muokkaaminen F2-näppäimellä.
Summarivin alakohteet voi kääntää keskenään Käännä –toiminnolla ja koko hierarkiarakenteen Käännä
kaikki –toiminnolla.
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Valitse kaikki: Toiminto valitsee aktiivin taulukon kaikki rivit.

Poista valinta: Toiminto poistaa valinnat aktiivista taulukosta. Toiminnon jälkeen taulukossa ei ole valittuja
rivejä.

Käännä valinta: Toiminto valitsee aktiivista taulukosta ei-valitut rivit ja valitut rivit muuttuu ei-valituiksi.
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Ribbon Muotoile-kieleke:
Tekstityyli: Taulukon aktiiville/valituille riveille voi määritellä tekstityylin toiminnolla aukeavasta ikkunasta.

Janatyyli: Taulukon aktiiville/valituille riveille voi määritellä janatyylin toiminnolla aukeavasta ikkunasta.

Janatyyli: Taulukon aktiiville/valituille riveille voi määritellä janatyylin toiminnolla aukeavasta ikkunasta.
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Ribbon Työpöytä-kieleke:

Moniprojekti -paneli: Entinen ”Projekti” –paneli on nimetty ”Moniprojekti” –paneliksi, koska ko. panelia
käytetään vain moniprojektin hallintaan.

Uusi moniprojekti: Moniprojekti –paneliin on lisätty uuden moniprojektin luontia varten painike, joka
avaa ikkunan moniprojektin koodin ja nimen antamista varten. Uuden moniprojektin luonnin jälkeen
aliprojektit lisätään Moniprojekti-panelin

-painikkeella tai Gallerian Projekti-ryhmän projekti raksimalla.

Tavoite -paneli: Tavoitepanelilla hallitaan projektin tallennettuja tavoitteita.

-painikkeella lisätään uusi

tavoite ja
-painikkeella poistetaan jo asetettu tavoite. Aktiivitavoite näkyy listassa lihavoituna.
Aktiivitavoitetta vaihdetaan tuplaklikkaamalla haluttua tavoitetta. Aktiivitavoitteen tietoja näytetään
projektin kaikissa näkymissä esim. taulukossa sarakkeina , janakaaviossa ja paikka-aikakaaviossa
tavoitejanoina jne. Tavoitteen nimeä voi muokata ominaisuuspanelissa.

Tilanne -paneli: Tilannepanelilla hallitaan projektin tallennettuja toteutumatilanteita eli tilanneviivoja.
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-painikkeella tallennetaan nykyinen projektin tilanne talteen uudeksi tilanneviivaksi. Ennen tallennusta
on syytä varmistaa projektin seurantahetki ja kirjata kaikki toteutumat tehtäville ko. seurantahetkeen
asti. Jos toteutumia seurataan tavoitetta kohti, on tarkistettava myös, että tehtäville on asetettu
voimassaoleva tavoite. Toiminto avaa dialogin, jossa määritellään uuden tilanneviivan nimi ja
ulkoasutiedot:

-painikkeella poistetaan Tilannepanelin aktiivinen tilanne kaikkine tietoineen.
-raksimalla määritellään, mitkä tilanneviivat ovat näkyvissä jana-kaaviossa
-Tilanneviivan nimen tuplaklikkaus avaa ko. tilanneviivan määrittelydialogin, jossa voi muuttaa
tilanneviivan nimeä ja ulkoasutietoja.
Navigaattori -toiminto: Toiminto avaa Navigaattori-panelin, jolla aktiivin elementin sisältöä on helppo
navigoida. Etenkin paljon rivejä sisältävän aikataulun ajallista ja pystysuuntaista zoomailua on toiminnolla
helppo hallita. Panelissa näkyy aktiivin elementin sisältö miniatyyrikoossa ja elementissä näkyvä sisältö
rajataan suorakaiteella. Suorakaiteen keskeltä tarttumalla voi siirtää koko suorakaidetta, jolloin aikaväli ja
näytettävät rivit määrittyy. Pystysuorista reunoista säädetään näytettävää aikaväliä. Vaakasuorista
reunoista säädetään näytettävän alueen alkuriviä ja loppuriviä. Mikäli suorakaiteen korkeus muuttuu, niin
elementissä olevien rivien korkeus muuttuu samassa suhteessa. Vastaava toiminto on myös ”Tulosteen
esikatselussa”
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Ominaisuudet Sovellusasetukset: Sovellusasetuksiin on lisätty paljon toimintoja, joilla ohjataan ohjelman
toimintoja.

Nimikkeistö: Nimikkeistö-toiminnossa käytettävän projektin valinta. Projektilla pitää olla määritelty
tehtävärekisteri, jota nimikkeistöprojektista käytetään.
Hankintatapahtumat vaikuttavat aikavälirajauksiin: Toiminnolla säädetään vaikuttavatko
hankintatapahtumien ajoitukset aikavälin näyttämiseen janakaaviossa/aikataulukossa/kuvaajassa.
Näytä määräyksiköt: Toiminnolla säädetään määräyksikön näkymistä ohjelmassa. Toiminto vaikuttaa
seuraaviin kenttiin: määrät, kapasiteetit, menekit, yksikköhinnat.
Näytä valuuttayksiköt: Toiminnolla säädetään valuuttayksikön näkymistä ohjelmassa. Toiminto vaikuttaa
seuraaviin kenttiin: kustannukset, tulot ja kate.
Näytä kestoyksiköt: Toiminnolla säädetään kestoyksikön näkymistä ohjelmassa. Toiminto vaikuttaa kestokenttiin.
PDF –laatu (1 – 20): Toiminnolla säädetään Tulosteen esikatselussa olevan PDF-toiminnon tuottaman PDFtiedoston laatuun. Mitä pienempi arvo, sen parempi laatu, mutta myös tuloksena isompi tiedosto.
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Palauta -toiminto: Toiminnolla palautetaan asennuksen mukainen työpöydän ulkoasu. Paneleiden koko,
sijainti ja näkyminen palautetaan oletusasetuksiin (Settings.bin).
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Ribbon Näkymä-kieleke:
Ribbonin Näkymä –kieleke on ryhmitelty uudelleen seurantatoimintojen laajentumisen myötä. Tilanneryhmään on keskitetty kaikki seurantaan liittyvät toiminnot.

Suunnitelma: Toiminnolla määritellään näkyykö suunnitelma –jana aktiivisessa tehtävä –elementissä.
Toimintoa ei ole ennen ollut. Oletuksena suunnitelma-jana on näkyvissä.
Toteutuma: Toiminnolla määritellään näkyykö toteutuma –jana aktiivisessa tehtävä/resurssi –elementissä.
Toteutumajana piirtyy suunnitelmaa kohti. Toiminto on ennen ollut aiemmin Näkymä-Ribbonin Ulkoasukielekkeellä.
Tot. jana: Toiminnolla määritellään mistä tiedosta toteutumajana ja tilanneviiva piirretään. Vaihtoehtoina
ovat: Määrä, Kesto, Tunnit, Kustannukset ja Tulot
Tavoite: Toiminnolla määritellään näkyykö tavoite-jana aktiivisessa tehtävä/resurssi –elementissä. Tavoitetulee olla asetettu, jotta tavoitejanat –näkyvät.
Tavoitteen tot.: Toiminnolla määritellään näkyykö tavoite-janaa kohti toteutumajana. Toteutumajana
piirtyy Tot.jana –toiminnolla määritellyn tiedon mukaisesti ja lasketaan ko. valmiusastetta käyttäen
tavoitteen ajoitusta kohti. Tavoitteen tot. jana piirtyy aina tavoitejanan päälle toteutuma-jana tyyliä
käyttäen.
Seurantahetki: Toiminnolla määritellään projektin seurantahetki.
Tilanneviiva: Toiminnolla piirtyy suunnitelmaa kohti nykyistä seurantahetkeä edustava tilanneviiva eli ns.
aktiivi tilanneviiva. Jos toteutumatietoja muuttaa, niin tilanneviiva myös muuttuu. Tätä tilanneviivaa
kannattaa tarkkailla ennen kuin tallentaa tilanneviivan. Tilanneviiva piirtyy Tot.jana –toiminnolla
määritellystä tiedosta (Määrä, Kesto, Tunnit, Kustannukset tai Tulot) Jos tehtävällä ei ole tietoa, josta
tilanneviiva pitäisi piirtää, niin ko. tehtävän kohdalla tilanneviiva katkeaa, koska tilanneviivan ajoitusta ei
pysty päättelemään. Esim. tehtävällä ei ole määrää ja tilanneviiva piirretään määrän mukaan, niin
tilanneviiva katkeaa ko. tehtävän kohdalla.
Tilanneviiva tav.: Toiminnolla piirtyy tavoitetta kohti nykyistä seurantahetkeä edustava tilanneviiva eli ns.
aktiivi tilanneviiva. Tilanneviiva piirtyy vain, jos tehtävällä on asetettu tavoite ja tehtävällä on tieto, jota on
tarkoitus seurata (Tot.jana: Määrä, Kesto, Tunnit, Kustannukset tai Tulot). Tilanneviivan sijainti määrittyy
valmiusasteen mukaisesti tavoitteen määrittämään ajoitukseen.
Tallenna tilanneviiva: Toiminnolla tallennetaan nykyinen projektin tilanne talteen uudeksi tilanneviivaksi.
Ennen tallennusta on syytä varmistaa projektin seurantahetki ja kirjata kaikki toteutumat tehtäville ko.
seurantahetkeen asti. Jos toteutumia seurataan tavoitetta kohti, on tarkistettava myös, että tehtäville on

PlanMan Oy Takahuhdintie 60 33530 Tampere puh. 0400 999 063

asetettu voimassaoleva tavoite. Toiminto avaa dialogin, jossa määritellään uuden tilanneviivan nimi ja
ulkoasutiedot:

Edell. tilanneviivat: Toiminnolla näytetään tallennettuja tilanneviivoja suunnitelmaa vasten. Tallennetuista
tilanneviivoista näytetään Tilanne-panelissa raksitut.

Edell. tav. tilanneviivat: Toiminnolla näytetään tallennettuja tilanneviivoja tavoitetta vasten. Tallennetuista
tilanneviivoista näytetään Tilanne-panelissa raksitut (katso edellä).
Poista tilanneviiva: Toiminnolla poistetaan haluttu tilanneviiva tietoineen.

Oheisessa esimerkissä on tallennettu kolme tilannetta ja janakaavioon tulostuvat tilanneviivat sekä
suunnitelmaa vasten (umpinaiset viivat) että tavoitetta vasten (katkoviivat). Myös toteutumajana tulostuu
sekä suunnitelmajanan päälle että tavoitejanan päälle (punaiset janat).
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Ribbon Muokkaa -kieleke:
Hierarkia: Hierarkian luomiseen ja muokkaamiseen on lisätty erillinen Hierarkia-toiminto. Toiminto avaa
ikkunan, jossa voi muokata aktiivin elementin hierarkiarakennetta. Toiminto on käytössä Tehtävällä,
Tehtävärekisterillä, Resurssirekisterillä ja Paikalla eli kaikilla käsitteillä, joilla on hierarkia käytössä.
Toiminnolla voi lisätä kohteita suoraan halutulla tasolla käyttäen puurakenteen + -painiketta tai INSnäppäintä. Kohteen poisto DEL –näppäimellä. Kohteiden järjestely näppäimistön nuolinäppäimillä CTRL +
ylös/alas. Sisentäminen CTRL + nuoli oikealle ja ulontaminen CTRL + nuoli vasemmalle. Kohteen nimen
muokkaaminen F2-näppäimellä.
Summarivin alakohteet voi kääntää keskenään Käännä –toiminnolla ja koko hierarkiarakenteen Käännä
kaikki –toiminnolla.

Aikajärjestys–toiminnolla järjestetään taulukossa aktiivin/valittujen summatehtävien alatehtävät
aikajärjestykseen. Toiminto muokkaa pysyvästi tehtävähierarkiaa.

PlanMan Oy Takahuhdintie 60 33530 Tampere puh. 0400 999 063

Lisää tehtävä–toiminnolla lisätään projektille uusi tehtävärekisterin rivi ja sille paikkasidonnaiset tehtävät.
Toiminto avaa uuden tehtävärekisteri-ikkunan, jossa tehtävärekisteririvin voi määritellä ja ”Valitse paikat” –
toiminnolla lisätä tehtävät eri paikkoihin (sijainteihin). Nimikkeistö –toiminnolla voi noukkia Nimikkeistöprojektista valmiin tehtävämäärityksen resursseineen.

Lisää tehtäviä –toiminnolla lisätään projektille tehtäviä tehtävärekisteriä ja paikkajakoa hyödyntäen.
Vasemman puoleisella listalla valitaan projektin paikoista halutut ja oikeanpuoleiselta listalta
tehtävärekisterin tehtävät, jotka halutaan lisätä projektille. Ohjelma lisää projektin loppuun valitut
kombinaatiot. Esimerkissä lisätään ”Purkutyöt” –tehtävää kolmeen paikkaan (sijaintiin), joten projektille
syntyy kolme uutta tehtävää. Tehtävien välille luodaan LA-riippuvuus. Paikkojen ja tehtävänimikkeiden
järjestystä voi säätää nuolilla ja ”Käännä” –painikkeilla. Mikäli projektilla ei ole vielä paikkajakoa tehty, niin
”Luo paikat” ja ”Hae…” –toiminnoilla voi tuottaa paikkajaon. Jos projektilla ei ole tehtävärekisteriä valmiina,
niin ”Nimikkeistö” –toiminnolla ja ”Hae…” –toiminnolla voi luoda projektille tehtävärekisterin.

Hankintatehtävä –toiminnolla lisätään aktiiville/valituille tehtäville hankintaketjut tai poistetaan jo
määritellyt hankintaketjut. Projektille on määriteltävä hankintatapahtumarekisteriin hankintaketjun
tapahtumat ja niille symbolit sekä oletusviiveet.
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Hankintatapahtumarekisterin määritys. Hankintatapahtumarekisterin sisällön voi hakea myös muilta
projekteilta Projekti-Ribbonin ”Hae tietoja” –toiminnolla valitsemalla ”Hae hankinnat”:

Hankintatapahtumia voi näyttää tehtäväjanakaaviossa ja muokata hiirellä tapahtumien välisiä viiveitä.
Hankintatapahtumat ja niiden eri tilat saa näkyviin jana-alueen pikavalikon Symbolit –kohdasta:

Kunkin tapahtuman voi lukita ja kirjata toteutuneeksi tapahtuman päältä aukeavasta pikavalikosta:

Hankintatapahtuman pikavalikko:

PlanMan Oy Takahuhdintie 60 33530 Tampere puh. 0400 999 063

Hankintatapahtuma-elementti voi olla alisteisena tehtäväjana-kaaviolle, jolloin voidaan tarkastella yhden
tehtävän hankntatapahtumia riveittäin.

Hankintatapahtumien tiedot saadaan myös tehtävätaulukon sarakkeiksi, jolloin voidaan muokata suoraan
taulukossa hankintatapahtumien päivämääriä tai viiveitä. Kentät määritelläään näkyviin elementin nimen
päältä aukeavasta pikavalikosta ”Hankintakentät” –toiminnolla ja halutut tiedot voidaan määritellä
”Kenttämäärittelyt” –toiminnolla. Nämä kentät tulevat aina taulukon loppuun yhtenä kokonaisuutena.
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Ribbon Projekti -kieleke:
Projekti–toimintoon on lisätty RTF-Memo –kieleke, jolla voi muotoilla projektista kuvauksen sisältäen
tekstin muotoiluja ja kuvia.

Puskuroitu –toiminnolla laitetaan uusi paikkasidonnaisiin tehtäviin vaikuttava puskuri-laskenta päälle.

Puskurointia voi käyttää yksittäisen paikan tehtävien keskinäisen ajoitusjärjestyksen määrittämiseen
käyttäen tehtäville määriteltyjä puskuriaikoja. Puskuriaikoja on kolmenlaisia: alkupuskuri (tehtävää ennen
pv), loppupuskuri (tehtävän jälkeen pv) ja %-puskuri (tehtävän jälkeen % -kestosta). Puskurit estävät
samassa paikassa olevia muita puskuroituja tehtäviä ajoittumasta liian lähelle tehtävää. Toiminnolla voi
korvata paikan sisäisiä riippuvuuksia. Puskuriajoista saa tehtävälle näkyviin puskurialueen, joka kuvaa ko.
puskuria ajallisesti. Jotta tehtävä noudattaisi puskureita ajoituksessa, pitää seuraavat tiedot olla olemassa:
-puskurilaskenta on päällä (Projekti-Ribbon)
-paikan tehtäville on määritelty suoritusjärjestys (paikkaiakakaavion paikan pikavalikko)
-tehtävällä on puskurointi käytössä (puskurointi –kentän arvona Kyllä)
-tehtävällä on jokin puskuri määritelty (alkupuskuri, loppupuskuri, %-puskuri)
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Paikan eri tehtävien keskinäisen suoritusjärjestyksen määritys (Paikka-aikakaavion taulukon pikavalikko):

Autom. laskenta –toiminnolla voidaan automaattinen toimintaverkkolaskenta laittaa käyttöön tai ottaa
pois käytöstä.

Jos käsitellään erittäin laajaa porjektia, jossa on hyvin paljon tehtäviä, voi laskennan ottaa väliaiksisesti pois
tietojen ylläpidon ajaksi, jotta ohjelma toimisi nopeammin.
Laske nyt –toiminnolla voidaan toimintaverkkolaskenta suorittaa manuaalisesti. Toimintoa voi käyttää
esim. kun automaattinen laskenta on pois päältä.
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PS. F7-näppäin suorittaa myös laskennan.

Menekki lukittu –toiminnolla projektin resurssien menekit on lukittu eli menekki ei muutu, vaikka tehtävän
kesto, kapasiteetti tai määrä muuttuu. Myöskään resurssiryhmien määrän muutos ei muuta resurssien
menekkejä.

PS. Jos menekkiä tai tuntimäärää muuttaa, niin tällöin kuitenkin myös menekki lasketaan uudelleen.

Hae tietoja –toimintoon on lisätty hankintatapahtumarekisterin haku toiselta projektilta ja
kenttämääritysten haku hakee myös ko. kenttien mahdolliset arvolistat.

Nimikkeistö: Toiminnolla avataan Nimikkeistö-ikkuna, jossa Nimikkeistö-projektin tehtävärekisteriä
käytetään tehtävien poimimiseen tehtäviksi tai tehtävärekisteriin. Nimikkeistö-projekti valitaan
Ominaisuudet/Sovellusasetukset/Nimikkeistöprojekti –toiminnolla. Jos Nimikkeistö-projektia ole
määritelty, niin ohjelma antaa mahdollisuuden ko. projektin valintaan.
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Nimikkeistö-ikkunan listalta valitaan rivejä ”raksimalla” ja tehtävät lisätään projektille ”Lisää” -painikkeella.
”Poista valinnat” –toiminto poistaa jo tehdyt valinnat listalta.

Salasana: Toiminnolla voi määritellä projektin tietoja salasanan taakse, jolloin salattuja tietoja ei näe
projektilla, mikäli ei tiedä salasanaa.
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”Salasana…” -toiminnolla määritellään käytettävä salasana ja ”Suojaa salasanalla” –toiminnolla määritellään
salattavat tiedot. ”Poista valitut tiedot nyt” –toiminnolla poistetaan projektilta tiedot, jotka on ”raksittu”
listalta. Tiedot poistuvat projektilta kokonaan ja toimintoa voi käyttää jaettaessa projektia muille
osapuolille, joille ei haluta antaa ko. tietoja.

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

Vain näkyvät summataan: Kentän ”Hierarkiasummaus” –toiminnon lisäominaisuus. Jos arvona on ”Kyllä”
hierarkiasummaus tehdään vain ko. elementissä näkyvissä olevien rivien osalta. Jos riveistä on osa rajattu
pois, niin saadaan summauksia rajatusta aineistosta.

Elementti
Elementin nimipalkista aukeavaan pikavalikkoon on lisätty dynaamisten kenttien toiminnot. Dynaamiset –
kentät –toiminto antaa mahdollisuuden lisätä taulukon oikeaan reunaan kenttiä, jotka liittyvät toiseen
käsitteeseen. Esim. Tehtävätaulukkoon voi lisätä ”Hankintakentät”, ”Tilannekentät” ja ”Resurssikentät”.
Esim. ”Resurssikentät” lisää tehtävätaulukon oikeaan reunaan resurssirekisterin kaikki resurssit ja
”Kenttämääritykset” –toiminnolla voi määritellä minkä kentän tietoa näytetään. On myös mahdollista valita
useampi kenttä, kuten ”Kpl” ja ”%”, jolloin kustakin resurssista näytetään kaksi kenttää. Tietoja voi
tarkastella ja myös muokata. Esim. syöttämällä resurssin kpl –kenttään ”1”, lisää ko. resurssin tehtävälle
jota on 1 kpl.
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Esimerkissä näkyy Resurssien kpl tiedot dynaamisina kenttinä ”RAM Kpl, RM Kpl ja AU Kpl”:
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