PlanMan Project 2018 päivitys ja uudet ominaisuudet
Päivitys uuteen versioon 1.0.265.0 rev 352

Nyt kannattaa päivittää PlanMan Project 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 2018 -päivitys
Vaihtoehto 2.
Käynnistä PlanMan Project ja valitse Päävalikosta ”Tarkista päivitykset”
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Uudet ominaisuudet
Yleistä
Ohjelmiston uudessa versiossa on lisätty ominaisuudet viikkoaikataulujen tekoon. Uusi käsite viikkotehtävä
voi olla kohdistettu tehtävään tai olla suoraan projektilla, jolloin ohjelmalla voi tehdä myös pelkästään
viikkotehtävistä viikkoaikataulun, jolloin varsinaisia tehtäviä ei tarvitse olla ollenkaan. Viikkotehtäviä voi
tarkastella janakaaviona, aikataulukkona (syöttömuoto), kuvaajana, paikka-aikakaaviona ja karttana.
Resurssien kuormituksen seuraamiseen on lisätty janatyyli, jolla selviää suoraan ylikuormitustilanteet. Myös
resurssi-aikataulukkoon ja resurssirekisteri-aikataulukkoon on lisätty kuormitusta kuvaava taustaväritys,
josta suoraan näkyy ali- ja ylikuormitustilanteet resursseittain.
Tehtäville lasketaan nyt toimintaverkkolaskennan yhteydessä DRAG-arvo eli kesto, jonka verran tehtävä
vaikuttaa projektin loppumishetkeen. Tätä tietoa voi käyttää hyväkseen, kun on tarve lyhentää projektin
kestoa. DRAG –arvon laskennan on kehittänyt Stephen Devaux (Total Project Control).
Janakaavioon saa nyt muodostettua omia janoja perustuen mihin tahansa tehtävän päivämäärätietoon.
Janoissa ovat käytössä myös 20 kpl vapaasti käytettäviä pvm-kenttiä. Janojen sijainti ja ulkoasu on
määriteltävissä vapaasti.
Taulukon kaikille soluille saa nyt määriteltyä kommentin, joka näkyy punaisena kolmiona solun oikeassa
yläkulmassa ja kommentti näkyy puhekuplana hiiren kursorin ollessa kolmion päällä.
Projektille määriteltyjä pystyalueita voi nyt muokata omana kaavionaan, jolloin niiden ajoitus ja ulkoasu on
helppo havainnollisesti hallita. Myös kalenterien hallintaan on kehitetty oma allakka-näkymä, josta vapaat
ja lomat näkyy havainnollisesti, jopa useita vuosia yhtäaikaisesti.
Projektin muokkaukselle voi määritellä salasanan, jolloin projektia ei pääse muuttamaan tietämättä
salasanaa.
Projektille voi jatkossa kirjata kommentin tehdyistä muutoksista ja projektin muutoshetket ja muuttajat
saadaan haluttaessa talteen projektilokiin.
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Tiivistelmä uusista ominaisuuksista:
Yleistä:
•
•

•

•

•

•

Projektille ja tehtävälle on lisätty ”Luoja” ja ”Muuttaja” -tiedot, jotta tiedetään kuka on lisännyt ko.
rivin tai muuttanut sitä. Aikaisemmin on ollut tieto luontihetkestä ja viimeisestä muutoshetkestä.
Projektille on lisätty kentät ”Kommentti” ja ”Tallennusloki”. ”Kommentti” -kentällä määritellään
pidetäänkö ko. projektista tallennuslokia: Kyllä/Ei. Tallennusloki-kenttään tallentuu tieto projektin
tallentajista ja tallennushetkistä sekä mahdollinen kommentti, joka kysytään tallennuksen
yhteydessä. Tallennuslokin voi tarvittaessa tyhjentää ottamalla kommentoinnin pois päältä ja
vastaamalla tyhjäys-kysymykseen Kyllä. Tallennuslokia voi tarkastella Projekti-ikkunassa
(Ribbon/Projekti/Projekti -Tallennusloki-kieleke) tai Projekti -ominaisuuspanelissa tai Projektielementissä ”Tallennusloki” -kentässä.
Projektin tehtäville voi laskea nyt toimintaverkkolaskennan yhteydessä DRAG-arvo eli kesto, jonka
verran tehtävä vaikuttaa projektin loppumishetkeen. Tätä tietoa voi käyttää hyväkseen, kun on
tarve lyhentää projektin kestoa. DRAG –arvon laskennan on kehittänyt Stephen Devaux (Total
Project Control). Drag -tiedot lasketaan Ribbon/Projekti ”Laske DRAG” -toiminnolla, joka laskee
aktiiville/valituille tehtäville DRAG -arvon tehtävän keston yksikössä ja DRAG-%, joka kuvaa
tehtävän keston suhteen paljonko tehtävä voi vaikuttaa projektin kestoon. DRAG-Proj-% kuvaa
projektin kestoon suhteutettuna ko. tehtävän vaikutuksen koko projektin kestoon. ”Poista
DRAG” -toiminnolla voi poistaa lasketut DRAG-arvot aktiivilta/valituilta tehtäviltä.
Projektin muokkaukseen on lisätty salasanasuojaus. Projektille voi määritellä salasanan, jolla
estetään projektin muokkaus, jos ei tiedä salasanaa. Ennestään projektin avaamiselle ja
tallentamiselle on voinut määritellä salasanan.
Ohjelmaan on lisätty uusi käsite ”Viikkotehtävä”, jonka avulla voi laatia viikkoaikatauluja.
Viikkotehtävät voivat olla sidottu tehtäviin tai olla projektissa sellaisenaan. Viikkotehtävien
ajoitustiedot syötetään joko alku- ja loppupäivinä taulukossa tai aikataulukossa klikkaamalla
suunnitellut ja toteutuneet kestot halutun periodin tarkkuudella (Päivä voi olla jaettu useampaan
osaan päivärytmi-tiedon avulla). Viikkotehtävällä voi olla resursseja ”Resurssit” -kentän avulla ja
tehtäville kirjataan aikataulukossa viikottainen tieto, tehtiinkö viikkotehtävä ko. viikolla
aikataulussa vai ei (Lean-tekniikka). Aikataulussa-tiedoista saadaan yhteenveto kaikkien
viikkotehtävien osalta viikottain. Määrien suunnittelu ja seuranta onnistuu päivä- tai
viikkotarkkuudella. Janakaavion lisäksi voidaan viikkoaikataulua tarkastella aikataulukossa,
kuvaajassa ja paikka-aikakaaviossa, jos viikkotehtäville on määritelty paikat. Myös karttaan voi
piirtää kuvion viikkotehtävälle, jolloin tietää, missä ko. viikkotehtävä sijaitsee. Viikkotehtävän
resurssit noukitaan resurssirekisteristä ja ko. resurssien kuormitus näkyy resurssipohjaisissa
kuvaajissa.
Ohjelmaan lisätty uusi käsite ”Pystyalue”. Aikaisemmin pystyalueita on voinut hallita yksi kerrallaan
jana-alueella, mutta nyt projektille voi lisätä uuden näkymän, jossa käsitellään pystyalueita
riveittäin ja toiminto mahdollistaa pystyalueiden tietojen keskitetyn käsittelyn ja tietojen kopioinnin
ja liittämisen. Samalla pystyalueiden ominaisuuksia on lisätty, kuten tekstin sijoittelun ja
tulostussuunnan määrittelyn tarkemmin. Pystyalueen voi määritellä tulostumaan tiettyjen
tehtävien väliin tai tehtävään asti tai tehtävästä eteenpäin. Myös muuttujien käyttö tekstissä on
mahdollista.
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•

•
•

Windows näyttö-zoom huomioiminen eri puolilla ohjelmaa on parannettu. Erityisesti usean näytön
käytön yhteydessä on eri näytöillä käytetyt erilaiset zoom%-arvot aiheuttaneet aikaisemmin
ongelmia.
Paikka -ikkuna lisätty Ribbon/Projekti -valikkoon paikkojen lisäämistä ja ylläpitoa varten. Paikkaikkunassa määritellään projektin paikkajako hierarkkisesti taso kerrallaan.
Näkyvän ajan määritykseen on lisätty haluttujen periodien piilotus. Esim. tiettyjen
kvartaalien/kuukausien/viikkojen piilotus näkyvistä janakaaviosta/aikataulukosta/kuvaajasta. Tieto
tallentuu projektille ja koskee siten projektin kaikkia näkymiä.

Taulukko:
•
•
•

•

•

•

•

•

Taulukon rivinumerosarakkeeseen tulostuu tähti ”*”, jos ko. riviä on istunnon aikana muutettu.
Kaikille käsitteille on lisätty Rivi -kenttä (entinen RN), jolla voi janatekstissä esittää taulukon
mukaisen rivinumeron.
Taulukon kuhunkin soluun voi lisätä kommentin ja tarkastella sitä viemällä kursorin ko. solun päälle.
Kommentti indikoidaan solun oikeassa ylänurkassa olevalla punaisella kolmiolla, jos
sovellusasetuksissa on ”Korosta kommentit” -tila käytössä. Kommentteja voi lisätä ja ylläpitää
klikkaamalla haluttua solua ja valita toiminnon hiiren oikean näppäimen pikavalikon valikosta
”Kommentit” -toiminnoilla.
Tehtävien omiin numero-kenttiin Numero01 - Numero30 voi syöttää summatasoille arvoja ellei
alemmille tasoille ole jo syötetty arvoja. Ko. tieto indikoidaan nyt solun vasemmassa yläkulmassa
olevalla vihreällä kolmiolla. Toiminto helpottaa syötettyjen numero-tietojen löytämistä.
Sovellusasetuksissa on asetus indikoinnille ”Korosta välitasoarvot” Kyllä/Ei.
Taulukon numero-, kesto- ja pvm-kentissä voi käyttää operaattoreita, jolloin vanhaa arvoa voi
muuttaa suhteessa entiseen arvoon. Käytössä ovat seuraavat operaattorit: +, - * ja /. Esim.
syöttämällä taulukon numerokentän soluun *1,5 , kerrotaan vanha arvo 1,5:llä. Kestoarvoissa voi
käyttää keston yksikköä Esim. syöttämällä kesto-kenttään + 2vk, voidaan kestoa vähentää 2 viikkoa.
Huom. Jos halutaan syöttää negatiivinen arvo absoluuttisesti, niin kentän arvo pitää ensin tyhjätä,
jotta ohjelma ei tulkitse syötettyä arvoa kaavaksi. Toiminto on erityisen kätevä, kun halutaan
muuttaa useamman tehtävän kapasiteettia/menekkiä/kustannusta/tuloa suhteessa samalla
määrällä.
Taulukon kentille voi määritellä kuvauksen kentän ”Selite” -tietoon ominaisuus-panelissa. Kun vie
kursorin kentän otsikon päälle taulukossa ja ko. kentälle on määritelty ”Selite”, niin ko. teksti
näytetään puhekuplassa. Toiminnolla voi dokumentoida projektin kenttien merkityksen. Kuvaukset
tallentuvat projektikohtaisesti. Toisen projektin kenttämääritysten haussa myös kenttien selitteet
tuodaan (Ribbon/Projekti/Hae tietoja/Hae kenttämääritykset)
Ryhmittelyrivillä sallitaan tiedon syöttö sekä numeerisille että teksti-tiedoille. Numeerinen tieto
jaetaan ryhmittelyn sisältäville varsinaisille riveille (tehtävät/resurssit) aikaisempien arvojen
suhteessa tai jos aikaisempia arvoja ei ole, niin tasan rivien kesken. Jos numero-kenttä ei ole
hierarkkisesti summattu, niin syötetty arvo asetetaan varsinaisille riveille sellaisenaan. Teksti-arvot
asetetaan varsinaisille riveille sellaisenaan.
Taulukon ja aika-alueen välisen rajaviivan asettaminen sarakkeen reunaan CTRL+F9 -näppäilyllä,
Shift+CTRL+F9 edellisen sarakkeen reunaan tai viimeisen sarakkeen reunaan ALT+F9 -näppäilyllä.
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•

•

•

Jos CTRL+F9 tai Shift+CTRL+F9 -näppäintä painaa useamman kerran, niin rajaviiva siirtyy kenttä
kerrallaan ko. suuntaan.
Taulukon rajaustoimintoa on kehitetty hyödyntämään kaikkia eri rajaustapoja yhtäaikaisesti:
Rajauspaneli (taulukon vasen reuna), Valittujen rivien rajaus, Sarakerajaus sarakkeen pikavalikosta
ja Aikavälirajaus. Taulukon alareunan ”Rajaus” -kuvakkeesta voi tarkastella ko. elementin kaikkia
rajauksia ja poistaa yksittäisiä rajauksia pois päältä muiden rajausten häiriintymättä.
Tehtävätaulukon pikavalikkoon on lisätty ”Valitse” -toiminto, jolla voi valita aktiivin tehtävän suorat
tai kaikki edeltäjät ja seuraajat (eli tehtävät joista/joihin aktiivi tehtävästä on riippuvuus). Toimintoa
hyväksikäyttäen voi rajata tehtäväketjuja muokkausta varten.
Tehtävälle on lisätty ”Viikkotehtävät” -kenttä, jossa ilmaistaan ko. tehtävälle kohdistuneiden
viikkotehtävien kpl-määrä.

Janakaavio:
•

•

•

•

•

•

•

Janoja muokattaessa hiirellä voidaan näyttää apuviivoja, joiden avulla voi vertailla tehtävän alun ja
lopun suhdetta muihin tehtäviin/resursseihin. Apuviivojen yhteyteen tulostuu interaktiivisesti janan
alkuhetki ja loppuhetki. Apuviivan näkyminen määritellään sovellusasetuksissa ”Näytä apuviivat” tilalla.
Tehtäväjanan esittäminen resursseista käyttää nyt janateksteinä tehtävän kenttiä ja sijoittaa ne
tehtävän ajoituksen mukaisesti. Aiemmin janatekstit tulivat resursseilta ja aiheuttivat päällekkäisiä
tekstejä.
Resurssijanojen päälle voi tulostaa periodeittain ko. resurssin kuormitusta vastaavan janan.
Punainen on ylikuormaa, keltainen täyskuormaa ja vihreä vajaakuormaa. Janat tulostuvat
perustuen resurssirekisteriin resurssille määritettyyn ”Saatavuuteen” ja käytettyyn
”Saatavuusjaksoon”, jos resurssirekisteriin on määritelty jaksottaisia saatavuuksia aikataulukon
avulla, myös nämä on huomioitu. Toiminto on käytössä resurssijanakaaviossa ja
resurssirekisterijanakaaviossa. Toiminto näyttää ylikuorma-väritystä kaikille ko. jaksolle
osallistuville samoille resursseille, vaikka ne eivät yksinään ylikuormaa aiheutakaan.
Tehtävän janatyyli-vaihtoehtoja on lisätty kahdella: ”Alatehtävien ympärille” ja ”Koko”.
”Alatehtävien ympärille” -vaihtoehto piirtää suorakaiteen ko. tehtävän ja sen alatehtävien taustalle.
”Koko” -vaihtoehto tulostaa tehtävän ajoituksen mukaisen pystyalueen koko kaavion korkeudelle.
Kalenterialueelle aikavälin valintaan on lisätty uusia toimintoja. CTRL+hiiren kaksoisklikkaus minkä
tahansa kalenterialueen periodin päällä rajaa ko. periodin näkymään. Esim. Vuosi 2017. Shiftnäppäin pohjassa kalenterialueen tuplaklikkaus rajaa aktiivin/valittujen tehtävien/resurssien
ajoituksen mukaisen aikavälin. Pelkkä tuplaklikkaus kalenterialueella tuo näkyviin koko projektin
aikavälin.
Janakaavioon saa muodostettua omia janoja sekä tehtäväjanakaavioon että resurssijanakaavioon.
Omat janat määritellään uudessa ”Omat janat” -panelissa (Ribbon/Työpöytä -kieleke). Oman janan
nimen, tyylin, sijainnin, janatekstin ja ajoituksen perusteena olevat pvm-kentät valitaan kullekin
omalle janalle erikseen. Kuhunkin janakaavioon valitaan omista janoista näkyviin halutut tai ei
mitään. Myös paikka-aikakaavioon saa omat janat/viivat.
Pystyalueista saa oman janakaavion, jossa voi ylläpitää kaikkia projektin pystyalueita keskitetysti.
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•

•

Janakaavion kalenterialueen kielen voi valita istunnon ajaksi 21:stä eri kielestä kalenterialueen
pikavalikosta ”Kieli”. Toiminto vaikuttaa viikonpäivien nimeen ja kuukauden nimeen sekä niiden
lyhenteisiin. Valittu kieli ei tallennu projektille. Kieliä voi lisätä käyttäjäkansiossa olevaan
”TimeNames.txt” -tekstitiedostoon.
Uusista käsitteistä ”Viikkotehtävällä” on janakaavio. Myös Kalenterista saa janakaavion, jossa näkyy
määritellyt lomat ja vapaat. Lisäksi Pystyalueista saa janakaavion, jossa voi muokata projektin
kaikkia pystyalueita ja janakaaviossa näkee aika-alueella pystyalueiden ajoituksen ja ulkoasun.

Aikataulukko:
•

•

•

Aikataulukon kalenterialueen kielen voi valita istunnon ajaksi 21:stä eri kielestä kalenterialueen
pikavalikosta ”Kieli”. Toiminto vaikuttaa viikonpäivien nimiin ja kuukausien nimiin sekä niiden
lyhenteisiin. Valittu kieli ei tallennu projektille. Kieliä voi lisätä käyttäjäkansiossa olevaan
”TimeNames.txt” -tekstitiedostoon.
Resurssi- ja resurssirekisteri-aikataulukkoon voi tulostaa periodeittain ko. resurssin kuormitusta
vastaavan taustavärin. Punainen on ylikuormaa, keltainen täyskuormaa ja vihreä vajaakuormaa.
Taustavärit tulostuvat perustuen resurssirekisteriin resurssille määritettyyn ”Saatavuuteen” ja
käytettyyn ”Saatavuusjaksoon”, jos resurssirekisteriin on määritelty jaksottaisia saatavuuksia
aikataulukon avulla, myös nämä on huomioitu. Toiminto on käytössä resurssiaikataulukossa ja
resurssirekisteriaikataulukossa. Toiminto näyttää ylikuorma-väritystä kaikille ko. jaksolle
osallistuville samoille resursseille, vaikka ne eivät yksinään ylikuormaa aiheutakaan. Myös
aikataulukkoon tulostuville resurssijanoille saa vastaavan ylikuormitusvärityksen.
Viikkotehtävien ajoitustietoja (kesto/tot.kesto), määrätietoja (määrä/tot.määrä) ja Aikataulussa tietoja syötetään ja tarkastellaan Viikkotehtävän aikataulukossa.

Kuvaaja:
•

•

•

Kuvaajan päällä hiirtä liikuttamalla saa näkyviin kuvaajan apuviivan, jonka avulla on helppo vertailla
kuvaajan arvoja keskenään. Apuviivan päälle tulostuu myös ko. kuvaajakohteen numeerinen arvo.
Apuviivan näkyminen määritellään sovellusasetuksissa ”Näytä apuviivat” -tilalla.
Kuvaajan kalenterialueen kielen voi valita istunnon ajaksi 21:stä eri kielestä kalenterialueen
pikavalikosta ”Kieli”. Toiminto vaikuttaa viikonpäivien nimeen ja kuukauden nimeen sekä niiden
lyhenteisiin. Valittu kieli ei tallennu projektille. Kieliä voi lisätä käyttäjäkansiossa olevaan
”TimeNames.txt” -tekstitiedostoon.
Resurssikuvaajassa ja Resurssirekisterikuvaajassa resurssijanojen päälle voi tulostaa periodeittain
ko. resurssin kuormitusta vastaavan janan. Punainen on ylikuormaa, keltainen täyskuormaa ja
vihreä vajaakuormaa. Janat tulostuvat perustuen resurssirekisteriin resurssille määritettyyn
”Saatavuuteen” ja käytettyyn ”Saatavuusjaksoon”, jos resurssirekisteriin on määritelty jaksottaisia
saatavuuksia aikataulukon avulla, myös nämä on huomioitu. Toiminto on käytössä
resurssijanakaaviossa ja resurssirekisterijanakaaviossa. Toiminto näyttää ylikuorma-väritystä kaikille
ko. jaksolle osallistuville samoille resursseille, vaikka ne eivät yksinään ylikuormaa aiheutakaan.
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•

Viikkotehtävien numeerisista tiedoista voi tulostaa kuvaajia ”Viikkotehtävä” -käsitteisessä
kaaviossa.

Matriisi:
•

Matriisin kenttien tulostusta on kehitetty ja jos käytössä on useampia kenttiä yhtä aikaa, niin
käyttäjä voi määritellä tulostuvatko kentät matriisin soluun Päällekkäin (entinen tapa), Vierekkäin
tai Ruudukkona. Ruudukko-vaihtoehdossa voi vielä säätää, montako kenttää on vierekkäin. Lisäksi
kaikkien kenttien kirjasinkokoa voi kasvattaa tai pienentää kerralla.

Paikka-aikakaavio:
•

•

Paikka-aikakaavioon saa tehtävien tilalle tulostumaan viikkotehtävät. Viikkotehtäviä ei voi muokata
paikka-aikakaaviossa. Viikkotehtävät tulostuvat sillä tyylillä ja siihen paikkaan/sijaintiin, joka
kullekin viikkotehtävälle on määritelty. Käytössä on suunnitelmajana ja toteutumajana
(kesto/tot.kesto).
Paikan alkusijainnin ja loppusijainnin voi valita tehtävälle ja viikkotehtävälle listasta, jossa on
sijaintien välin mukaisesti generoitu arvolista.

Kalenteri -kaavio:
•

Kalenteri -käsitteellä on janakaavion lisäksi ”Kalenteri” -kaavio, jossa kk-allakka -muodossa voi
tarkastella ja määritellä kunkin kalenterin työaikoja, lomia ja vapaita jopa useita vuosia kerrallaan.
Kaavion yläreunassa näytetään säädin kelloajoista ja vihreänä palkkina näytetään aktiivin
päivän/viikonpäivän työaika. Hiirellä voi muokata työaikoja tai valita pikavalikosta sopiva työaika
ko. päivälle.

Galleria:
•

•

Galleriaan on lisätty Mallit -toimintoon mahdollisuus noukkia laajemmin tietoja malliprojekteilta.
Nyt voi tehtävien lisäksi noukkia seuraavia tietoja: Tehtävärekisteri, Resurssirekisteri, Paikkajako,
Hankintatapahtumarekisteri, Pystyalueet ja Näkymät. Toiminto mahdollistaa esim. yksittäisen
näkymän haun malliprojektilta.
Gallerian Mallit -toimintoon on lisätty +-painike, jolla voi noukkia tietoja mallilta projektille ja
Kansio -painike, jolla voi määritellä käytettävän Mallit-kansion.

Tehtävärekisteri -paneli:
•

Tehtävärekisteririvien janatyyli näkyviin valintaa helpottamaan.

Resurssirekisteri -paneli:
•

Resurssirekisteririvien janatyyli näkyviin valintaa helpottamaan.
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Tilanneviiva -paneli:
•

Tilanneviivojen viivatyyli näkyviin valintaa helpottamaan.

Kalenteri -paneli:
•

Kalenteri-paneliin on lisätty kellonaika-palkki, josta näkyy yksittäisen päivän/viikon päivän työaika
janamuodossa. Kelloaika-palkista voi hiirellä myös säätää työaikaa.

Sovellusasetukset:
•
•
•
•

•
•
•

Lisätty ryhmittely sovellusasetuksille. Nyt on helpompi tarkastella laajaa ominaisuusjoukkoa.
Ryhmittelyinä ovat: Tyyli, Kansio, Aikarajoitettu ja Muut.
Lisätty resurssikuormituksen indikointiin tyylit: Ylikuorma, Alikuorma ja Täyskuorma. Tyylejä voi
käyttää resurssi-janakaavion janoilla, resurssi-aikataulukon solujen taustavärinä.
Lisätty ”Viikkotehtävät vaikuttavat aikavälirajauksiin” -tila, jolla viikkotehtävät huomioidaan
aikavälirajauksissa.
Lisätty ”Näytä apuviivat” -toiminto, jolla näytetään kuvaajan yhteydessä apuviivaa eri kuvaajan
osien arvojen vertailua varten. Janakaaviossa janojen muokkauksen yhteydessä näytetään
apuviivoja janan alussa ja lopussa, jotta ajoitusta voi verrata muihin janoihin.
Lisätty ”Korosta kommentit” -toiminto, jolla näytetään taulukon soluille määriteltyjä kommentteja.
Solun oikeassa yläkulmassa näkyy punainen kolmio kommentin merkiksi.
Lisätty ”Korosta välitasoarvot” -toiminto, jolla näytetään Numero01 – Numero30 -kentille
summatasoille syötettyjä arvoja solun vasempaan ylänurkkaan tulostuvalla vihreällä kolmiolla.
Lisätty ”Tuplaklikkaus avaa editorin” -toiminto, jolla taulukon solussa tuplaklikkaus menee ko. solun
Edit-tilaan. Oletuksena avataan kyseisen käsitteen syöttöikkuna.

PlanMan Oy Takahuhdintie 60 33530 Tampere puh. 0400 999 063

Tarkka kuvaus uusista ominaisuuksista kaavioittain:

Yleistä:
Projektille ja tehtävälle lisää muutostietoja: Projektille ja tehtävälle on lisätty ”Luoja” ja ”Muuttaja” tiedot, jotta tiedetään kuka on lisännyt ko. rivin tai muuttanut sitä. Aikaisemmin on ollut tieto
luontihetkestä ja viimeisestä muutoshetkestä. Esimerkissä näkyy Luoja ja Muuttaja sekä Luotu ja Muutettu.

Projektille kommentointi -mahdollisuus: Projektille on lisätty kentät ”Kommentti” ja ”Tallennusloki”.
”Kommentti” -kentällä määritellään pidetäänkö ko. projektista tallennuslokia: Kyllä/Ei. Tallennuslokikenttään tallentuu tieto projektin tallentajista ja tallennushetkistä sekä mahdollinen kommentti, joka
kysytään tallennuksen yhteydessä. Tallennuslokin voi tarvittaessa tyhjentää ottamalla kommentoinnin pois
päältä ja vastaamalla tyhjäys-kysymykseen Kyllä. Tallennuslokia voi tarkastella Projekti-ikkunassa
(Ribbon/Projekti/Projekti -Tallennusloki-kieleke) tai Projekti -ominaisuuspanelissa tai Projekti-elementissä
”Tallennusloki” -kentässä.
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Projektille DRAG-arvojen laskenta: Projektin tehtäville voi laskea nyt toimintaverkkolaskennan yhteydessä
DRAG-arvo eli kesto, jonka verran tehtävä vaikuttaa projektin loppumishetkeen. Tätä tietoa voi käyttää
hyväkseen, kun on tarve lyhentää projektin kestoa. DRAG –arvon laskennan on kehittänyt Stephen Devaux
(Total Project Control). Drag -tiedot lasketaan Ribbon/Projekti ”Laske DRAG” -toiminnolla, joka laskee
aktiiville/valituille tehtäville DRAG -arvon tehtävän keston yksikössä ja DRAG-%, joka kuvaa tehtävän
keston suhteen paljonko tehtävä voi vaikuttaa projektin kestoon. DRAG-Proj-% kuvaa projektin kestoon
suhteutettuna ko. tehtävän vaikutuksen koko projektin kestoon. ”Poista DRAG” -toiminnolla voi poistaa
lasketut DRAG-arvot aktiivilta/valituilta tehtäviltä. DRAG-arvojen laskenta edellyttää, että projektissa on
käytetty riippuvuuksia tehtävien välillä.
DRAG
=DRAG -arvo kestona
DRAG-%
=DRAG *100 / Kesto
DRAG Proj-% =DRAG * 100 / Projektin kesto

Projektille muokkauksen salasana: Projektille voi määritellä salasanan, jolla estetään projektin muokkaus,
jos ei tiedä salasanaa. Ennestään projektin avaamiselle ja tallentamiselle on voinut määritellä salasanan.
Projektin näkymissä toimii kuitenkin rajaukset, järjestelyt ja elementtien väliset alisteisuudet, jotta
projektia voi tarkastella muuttamatta kuitenkaan projektin tietoja. Salasanasuojauksen saa käyttöön
Ribbon/Projekti/Hae tietoja/Salasana, jossa voi määritellä käytettävän salasanan ja ottaa tarpeelliset
suojaukset käyttöön.
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Viikkotehtävä -käsite: Ohjelmaan on lisätty uusi käsite ”Viikkotehtävä”, jonka avulla voi laatia
viikkoaikatauluja. Viikkotehtävät voivat olla sidottu tehtäviin (tehtäville alisteisia) tai olla projektissa
sellaisenaan. Viikkotehtävien ajoitustiedot syötetään joko alku- ja loppupäivinä taulukossa tai
aikataulukossa klikkaamalla suunnitellut ja toteutuneet kestot halutun periodin tarkkuudella (Päivä voi olla
jaettu useampaan osaan päivärytmi-tiedon avulla). Viikkotehtävällä voi olla resursseja ”Resurssit” -kentän
avulla ja tehtäville kirjataan aikataulukossa viikoittainen tieto, tehtiinkö viikkotehtävä ko. viikolla
aikataulussa vai ei (Lean-tekniikka). Aikataulussa-tiedoista saadaan yhteenveto kaikkien viikkotehtävien
osalta viikoittain. Määrien suunnittelu ja seuranta onnistuu päivä- tai viikkotarkkuudella. Janakaavion lisäksi
voidaan viikkoaikataulua tarkastella aikataulukossa, kuvaajassa ja paikka-aikakaaviossa, jos viikkotehtäville
on määritelty paikat. Myös karttaan voi piirtää kuvion viikkotehtävälle, jolloin tietää, missä ko.
viikkotehtävä sijaitsee. Viikkotehtävän resurssit noukitaan resurssirekisteristä ja ko. resurssien kuormitus
näkyy resurssipohjaisissa kuvaajissa.
Esimerkeissä on kuvattu viikkotehtävän janakaavio ja aikataulukko:
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Pystyalue -käsite: Ohjelmaan on lisätty uusi käsite ”Pystyalue”. Aikaisemmin pystyalueita on voinut hallita
yksi kerrallaan jana-alueella, mutta nyt projektille voi lisätä uuden näkymän, jossa käsitellään pystyalueita
riveittäin ja toiminto mahdollistaa pystyalueiden tietojen keskitetyn käsittelyn ja tietojen kopioinnin ja
liittämisen. Samalla pystyalueiden ominaisuuksia on lisätty, kuten tekstin sijoittelun ja tulostussuunnan
määrittelyn tarkemmin. Pystyalueen voi määritellä tulostumaan tiettyjen tehtävien väliin tai tehtävään asti
tai tehtävästä eteenpäin. Myös muuttujien käyttö tekstissä on mahdollista.
Kuvassa ylemmässä elementissä on Pystyalue -janakaavio, jossa pystyalueita voi muokata ja alemmassa
elementissä näkyy pystyalueiden tulostuminen Tehtävä -janakaaviossa:

Windows zoom -huomiointi: Windows näyttö-zoom huomioiminen eri puolilla ohjelmaa on parannettu.
Erityisesti usean näytön käytön yhteydessä on eri näytöillä käytetyt erilaiset zoom%-arvot aiheuttaneet
aikaisemmin ongelmia.
Kuvassa 1 ja 3 -näytöille on määritelty zoomiksi 200%, kun 2-näytöllä on 100% (Windows10):

PlanMan Oy Takahuhdintie 60 33530 Tampere puh. 0400 999 063

Paikka -ikkuna: Paikka -ikkuna on lisätty Ribbon/Projekti -valikkoon paikkojen lisäämistä ja ylläpitoa varten.
Paikka-ikkunassa määritellään projektin paikkajako hierarkkisesti taso kerrallaan. ”Luo paikat” -toiminnolla
luodaan projektin paikkajako ohjatusti. ”Pilko paikat” -toiminnolla pilkotaan aktiivi paikka osapaikkoihin.
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Näkyvä / Piilota jaksoja…: Näkyvän ajan määritykseen on lisätty haluttujen periodien piilotus. Esim.
tiettyjen kvartaalien/kuukausien/viikkojen piilotus näkyvistä janakaaviosta/aikataulukosta/kuvaajasta. Tieto
tallentuu projektille ja koskee siten projektin kaikkia näkymiä. Ominaisuutta voi käyttää esim.
analysoitaessa tietyn periodin tietoja eri vuosina kuvaajassa/aikataulukossa tai ”seisokki” -jaksojen
piilottamiseen aikataulusta.

Esimerkissä on piilotettu ”Heinäkuut” näkyvistä:
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Taulukko:
Rivinumero -sarakkeen info: Taulukon rivinumerosarakkeeseen tulostuu tähti ”*”, jos ko. riviä on istunnon
aikana muutettu. Myös memo-merkki tulostuu rivinumerosarakkeeseen, jos rivillä on tietoa memosarakkeessa. Kursorin vienti Memo-merkin päälle näyttää puhekuplassa memon tekstin.

Rivi -kenttä kaikkiin taulukoihin: Kaikille käsitteille on lisätty Rivi -kenttä (entinen RN), jolla voi
janatekstissä esittää taulukon mukaisen rivinumeron.

Kommentti taulukon soluun: Taulukon kuhunkin soluun voi lisätä kommentin ja tarkastella sitä viemällä
kursorin ko. solun päälle. Kommentti indikoidaan solun oikeassa ylänurkassa olevalla punaisella kolmiolla,
jos sovellusasetuksissa on ”Korosta kommentit” -tila käytössä. Kommentteja voi lisätä ja ylläpitää
klikkaamalla haluttua solua ja valita toiminnon hiiren oikean näppäimen pikavalikon valikosta ”Kommentit”
-toiminnoilla. ”Liitä kommenttina” lisää leikepöydällä olevan tekstin kommentiksi. Kommentin poisto ja
muokkaus tapahtuu myös pikavalikosta. CTRL+Enter -näppäilyllä voi asettaa tekstiin pakkorivinvaihdon:
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Omien numero-kenttien tiedon syöttö summatasoille: Tehtävien omiin numero-kenttiin Numero01 Numero30 voi syöttää summatasoille arvoja ellei alemmille tasoille ole jo syötetty arvoja. Ko. tieto
indikoidaan nyt solun vasemmassa yläkulmassa olevalla vihreällä kolmiolla. Toiminto helpottaa syötettyjen
numero-tietojen löytämistä. Sovellusasetuksissa on asetus indikoinnille ”Korosta välitasoarvot” Kyllä/Ei.

Operaattoreiden käyttö tiedon syötössä: Taulukon numero-, kesto- ja pvm-kentissä voi käyttää
operaattoreita, jolloin vanhaa arvoa voi muuttaa suhteessa entiseen arvoon. Käytössä ovat seuraavat
operaattorit: +, - * ja /. Esim. syöttämällä taulukon numerokentän soluun *1,5 , kerrotaan vanha arvo
1,5:llä. Kestoarvoissa voi käyttää keston yksikköä Esim. syöttämällä kesto-kenttään + 2vk, voidaan kestoa
vähentää 2 viikkoa. Huom. Jos halutaan syöttää negatiivinen arvo absoluuttisesti, niin kentän arvo pitää
ensin tyhjätä, jotta ohjelma ei tulkitse syötettyä arvoa kaavaksi. Toiminto on erityisen kätevä, kun halutaan
muuttaa useamman tehtävän kapasiteettia/menekkiä/kustannusta/tuloa suhteessa samalla määrällä.
Ennen:

Jälkeen (määrät, tunnit ja kestot 1,5 -kertaiset):

Kentälle kuvaus käyttötarkoituksesta: Taulukon kentille voi määritellä kuvauksen kentän ”Selite” -tietoon
”Ominaisuudet” -panelissa. Ominaisuudet -panelissa ”Selite” -tiedon oikeassa reunassa on …-painike , josta
aukeaa dialogi. Dialogissa saa tekstiin rivinvaihdon CTRL+Enter -näppäilyllä.. Kun vie kursorin kentän otsikon
päälle taulukossa ja ko. kentälle on määritelty ”Selite”, niin ko. teksti näytetään puhekuplassa. Toiminnolla
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voi dokumentoida projektin kenttien merkityksen. Kuvaukset tallentuvat projektikohtaisesti. Toisen
projektin kenttämääritysten haussa myös kenttien selitteet tuodaan (Ribbon/Projekti/Hae tietoja/Hae
kenttämääritykset).

Ryhmittelyrivillä tietojen syöttö: Ryhmittelyrivillä sallitaan tiedon syöttö sekä numeerisille että tekstitiedoille. Numeerinen tieto jaetaan ryhmittelyn sisältäville varsinaisille riveille (tehtävät/resurssit)
aikaisempien arvojen suhteessa tai jos aikaisempia arvoja ei ole, niin tasan rivien kesken. Jos numerokenttä ei ole hierarkkisesti summattu, niin syötetty arvo asetetaan varsinaisille riveille sellaisenaan. Tekstiarvot asetetaan varsinaisille riveille sellaisenaan.

Ennen muutosta:

Muutoksen jälkeen:
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Taulukon ja aika-alueen rajaviivan säätö: Taulukon ja aika-alueen välisen rajaviivan asettaminen sarakkeen
reunaan CTRL+F9 -näppäilyllä, Shift+CTRL+F9 edellisen sarakkeen reunaan tai viimeisen sarakkeen reunaan
ALT+F9 -näppäilyllä. Jos CTRL+F9 tai Shift+CTRL+F9 -näppäintä painaa useamman kerran, niin rajaviiva
siirtyy kenttä kerrallaan ko. suuntaan.
Ennen:

Jälkeen:

CTRL+F9 ->

Taulukon rajaustoiminnot: Taulukon rajaustoimintoa on kehitetty hyödyntämään kaikkia eri rajaustapoja
yhtäaikaisesti: Rajauspaneli (taulukon vasen reuna), Valittujen rivien rajaus, Sarakerajaus sarakkeen
pikavalikosta ja Aikavälirajaus. Taulukon alareunan ”Rajaus” -kuvakkeesta voi tarkastella ko. elementin
kaikkia rajauksia ja poistaa yksittäisiä rajauksia pois päältä muiden rajausten häiriintymättä.
Rajauspanelilla rajaus ja sarakkeen mukainen rajaus:

Sarakkeen pikavalikosta rajaus:
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Aikavälin mukainen rajaus:

Rajausehtojen tarkastelu ja yksittäisten rajausehtojen poisto:

Taulukon Valitse -toiminto: Tehtävätaulukon pikavalikkoon on lisätty ”Valitse” -toiminto, jolla voi valita
aktiivin tehtävän suorat tai kaikki edeltäjät ja seuraajat (eli tehtävät joista/joihin aktiivi tehtävästä on
riippuvuus). Toimintoa hyväksikäyttäen voi rajata tehtäväketjuja muokkausta varten.
Esimerkissä tehtävän 1.4.2 ”Plv. 300 -500” suorat seuraajat on valittu:
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Tehtävälle ”Viikkotehtävät” -kenttä: Tehtävälle on lisätty ”Viikkotehtävät” -kenttä, jossa ilmaistaan ko.
tehtävälle kohdistuneiden viikkotehtävien kpl-määrä.
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Janakaavio:
Apuviivat ajoituksen avuksi: Janoja muokattaessa hiirellä voidaan näyttää apuviivoja, joiden avulla voi
vertailla tehtävän alun ja lopun suhdetta muihin tehtäviin/resursseihin. Apuviivojen yhteyteen tulostuu
interaktiivisesti janan alkuhetki ja loppuhetki. Apuviivan näkyminen määritellään sovellusasetuksissa
”Näytä apuviivat” -tilalla.

Tehtäväjana resursseista: Tehtäväjanan esittäminen resursseista käyttää nyt janateksteinä tehtävän
kenttiä ja sijoittaa ne tehtävän ajoituksen mukaisesti. Aiemmin janatekstit tulivat resursseilta ja aiheuttivat
päällekkäisiä tekstejä.

Kuormitusväritys resurssijanoihin: Resurssijanojen päälle voi tulostaa periodeittain ko. resurssin
kuormitusta vastaavan janan. Punainen on ylikuormaa, keltainen täyskuormaa ja vihreä vajaakuormaa.
Janat tulostuvat perustuen resurssirekisteriin resurssille määritettyyn ”Saatavuuteen” ja käytettyyn
”Saatavuusjaksoon”, jos resurssirekisteriin on määritelty jaksottaisia saatavuuksia aikataulukon avulla,
myös nämä on huomioitu. Toiminto on käytössä resurssijanakaaviossa ja resurssirekisterijanakaaviossa.
Toiminto näyttää ylikuorma-väritystä kaikille ko. jaksolle osallistuville samoille resursseille, vaikka ne eivät
yksinään ylikuormaa aiheutakaan.
Ylikuorma otetaan käyttöön jana-alueen pikavalikosta Janat/Ylikuorma -toiminnolla:
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Esimerkissä resurssirekisterin ja resurssin janakaaviossa Ylikuorma-väritys:

Tehtävälle kaksi uutta janatyyliä: Tehtävän janatyyli-vaihtoehtoja on lisätty kahdella: ”Alatehtävien
ympärille” ja ”Koko”. ”Alatehtävien ympärille” -vaihtoehto piirtää suorakaiteen ko. tehtävän ja sen
alatehtävien taustalle. ”Koko” -vaihtoehto tulostaa tehtävän ajoituksen mukaisen pystyalueen koko kaavion
korkeudelle.
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Kalenterialueen aikavälin valintaan lisää suoratoimintoja: Kalenterialueelle aikavälin valintaan on lisätty
uusia toimintoja. CTRL+hiiren kaksoisklikkaus minkä tahansa kalenterialueen periodin päällä rajaa ko.
periodin näkymään. Esim. Vuosi 2017. Shift-näppäin pohjassa kalenterialueen tuplaklikkaus rajaa
aktiivin/valittujen tehtävien/resurssien ajoituksen mukaisen aikavälin. Pelkkä tuplaklikkaus kalenterialueella
tuo näkyviin koko projektin aikavälin.

Omien janojen määritys ja käyttö janakaaviossa: Janakaavioon saa muodostettua omia janoja sekä
tehtäväjanakaavioon että resurssijanakaavioon. Omat janat määritellään uudessa ”Omat janat” -panelissa
(Ribbon/Työpöytä -kieleke). Oman janan nimen, tyylin, sijainnin, janatekstin ja ajoituksen perusteena olevat
pvm-kentät valitaan kullekin omalle janalle erikseen. Kuhunkin janakaavioon valitaan omista janoista
näkyviin halutut tai ei mitään. Myös paikka-aikakaavioon saa omat janat/viivat.
Esimerkissä on tehtävälle muodostettu 3 omaa janaa nimillä ”Vaihe 1”, ”Vaihe 2” ja ”Vaihe 3”. Janojen alku
ja loppupäiviksi on käytetty omia pvm-kenttiä.

Pystyalueista janakaavio: Pystyalueista saa oman janakaavion, jossa voi ylläpitää kaikkia projektin
pystyalueita keskitetysti. Kutakin pystyaluetta edustaa kaaviossa yksi rivi.
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Esimerkissä näkyvät yllä määritellyt pystyalueet tehtäväjanakaaviossa:

Janakaavion kalenterialueen kielen valinta: Janakaavion kalenterialueen kielen voi valita istunnon ajaksi
21:stä eri kielestä kalenterialueen pikavalikosta ”Kieli”. Toiminto vaikuttaa viikonpäivien nimeen ja
kuukauden nimeen sekä niiden lyhenteisiin. Valittu kieli ei tallennu projektille. Kieliä voi lisätä
käyttäjäkansiossa olevaan ”TimeNames.txt” -tekstitiedostoon.
Esimerkissä on valittu kalenterialueen kieleksi venäjä:
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Uusia janakaavioita: Uusista käsitteistä ”Viikkotehtävällä” on janakaavio. Myös Kalenterista saa
janakaavion, jossa näkyy määritellyt lomat ja vapaat. Lisäksi Pystyalueista saa janakaavion, jossa voi
muokata projektin kaikkia pystyalueita ja janakaaviossa näkee aika-alueella pystyalueiden ajoituksen ja
ulkoasun.
Viikkotehtävän janakaavio:

Kalenterin janakaavio:

Pystyalueen janakaavio:
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Aikataulukko:
Aikataulukon kielen valinta: Aikataulukon kalenterialueen kielen voi valita istunnon ajaksi 21:stä eri
kielestä kalenterialueen pikavalikosta ”Kieli”. Toiminto vaikuttaa viikonpäivien nimiin ja kuukausien nimiin
sekä niiden lyhenteisiin. Valittu kieli ei tallennu projektille. Kieliä voi lisätä käyttäjäkansiossa olevaan
”TimeNames.txt” -tekstitiedostoon.

Kuormitusvärien käyttö aikataulukossa : Resurssi- ja resurssirekisteri-aikataulukkoon voi tulostaa
periodeittain ko. resurssin kuormitusta vastaavan taustavärin. Punainen on ylikuormaa, keltainen
täyskuormaa ja vihreä vajaakuormaa. Taustavärit tulostuvat perustuen resurssirekisteriin resurssille
määritettyyn ”Saatavuuteen” ja käytettyyn ”Saatavuusjaksoon”, jos resurssirekisteriin on määritelty
jaksottaisia saatavuuksia aikataulukon avulla, myös nämä on huomioitu. Toiminto on käytössä
resurssiaikataulukossa ja resurssirekisteriaikataulukossa. Toiminto näyttää ylikuorma-väritystä kaikille ko.
jaksolle osallistuville samoille resursseille, vaikka ne eivät yksinään ylikuormaa aiheutakaan. Myös
aikataulukkoon tulostuville resurssijanoille saa vastaavan ylikuormitusvärityksen.
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Esimerkissä on resurssin aikataulukossa KKH25T -resurssin tunnit aikataulukossa viikottain ja
kuormitustilanne näkyy myös viikottain. Maaliskuussa viikoilla 10, 11 ja 12 on ylikuormitusta. Viikolla 7
kuormitus vastaa saatavuutta ja muulloin on alikuormaa.

Seuraavassa esimerkissä on kuormitusta tarkasteltu resurssirekisterin avulla, jolloin nähdään kaikkien
resurssityyppien kuormitustilanne kerralla:

Viikkotehtävän ajoitustietojen syöttö aikataulukossa: Viikkotehtävien ajoitustietoja (kesto/tot.kesto),
määrätietoja (määrä/tot.määrä) ja Aikataulussa -tietoja syötetään ja tarkastellaan Viikkotehtävän
aikataulukossa. Kesto ja Toteutunut kesto -tiedon syöttö tapahtuu tuplaklikkaamalla haluttua periodia,
jolloin ohjelma vaihtaa ko. periodin tilaa joko työajaksi tai vapaaksi ko. viikkotehtävällä. Myös
näppäimistöltä välilyönnillä voi vaihtaa tilaa työajan ja vapaan välillä. Määrä ja Toteutunut määrä syötetään
numeerisena arvona kullekin periodille (oletuksena viikoille). Aikataulussa -tieto määritellään viikottain
kullekin viikkotehtävälle. Vaihtoehtoina on: ei määritelty, Ei-aikataulussa (0) tai Aikataulussa (1). Tiedon voi
syöttää joko hiiren tuplaklikillä tai numeerisesti 0 ja 1. Ei-määritelty tilaan pääsee DEL-näppäilyllä ko.
viikolla. Myös näppäimistön välilyönnillä voi muuttaa tilaa.
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Kuvaaja:
Kuvaajan apuviivan käyttö: Kuvaajan päällä hiirtä liikuttamalla saa näkyviin kuvaajan apuviivan, jonka
avulla on helppo vertailla kuvaajan arvoja keskenään. Apuviivan päälle tulostuu myös ko. kuvaajakohteen
numeerinen arvo. Apuviivan näkyminen määritellään sovellusasetuksissa ”Näytä apuviivat” -tilalla.
Kuvassa histogrammikuvaajan arvon 80 sisältävän tolpan päällä menee apuviiva ja arvo 80 näkyy myös
viivan päällä:

Kalenterialueen kielen valinta…: Kuvaajan kalenterialueen kielen voi valita istunnon ajaksi 21:stä eri
kielestä kalenterialueen pikavalikosta ”Kieli”. Toiminto vaikuttaa viikonpäivien nimeen ja kuukauden
nimeen sekä niiden lyhenteisiin. Valittu kieli ei tallennu projektille. Kieliä voi lisätä käyttäjäkansiossa
olevaan ”TimeNames.txt” -tekstitiedostoon.
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Janojen kuormitusväritys: Resurssikuvaajassa ja Resurssirekisterikuvaajassa resurssijanojen päälle voi
tulostaa periodeittain ko. resurssin kuormitusta vastaavan janan. Punainen on ylikuormaa, keltainen
täyskuormaa ja vihreä vajaakuormaa. Janat tulostuvat perustuen resurssirekisteriin resurssille määritettyyn
”Saatavuuteen” ja käytettyyn ”Saatavuusjaksoon”, jos resurssirekisteriin on määritelty jaksottaisia
saatavuuksia aikataulukon avulla, myös nämä on huomioitu. Toiminto on käytössä resurssijanakaaviossa ja
resurssirekisterijanakaaviossa. Toiminto näyttää ylikuorma-väritystä kaikille ko. jaksolle osallistuville
samoille resursseille, vaikka ne eivät yksinään ylikuormaa aiheutakaan.
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Viikkotehtävän kuvaaja: Viikkotehtävien numeerisista tiedoista voi tulostaa kuvaajia ”Viikkotehtävä” käsitteisessä kaaviossa.
Esimerkissä on tulostettu kuvaaja viikkotehtäville määriteltyjen resurssien tunneista ja toteutuneista
tunneista pävittäin.
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Matriisi:
Matriisin kenttien arvojen sijoittelu:: Matriisin kenttien tulostusta on kehitetty ja jos käytössä on useampia
kenttiä yhtä aikaa, niin käyttäjä voi määritellä tulostuvatko kentät matriisin soluun Päällekkäin (entinen
tapa), Vierekkäin tai Ruudukkona. Ruudukko-vaihtoehdossa voi vielä säätää, montako kenttää on
vierekkäin. Lisäksi kaikkien kenttien kirjasinkokoa voi kasvattaa tai pienentää kerralla.

Esimerkissä Paikan ja tehtävärekisterin suhteen tehty matriisi, jossa 10 kenttää tulostettuna ruudukkona:
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Paikka-aikakaavio:
Viikkotehtävät paikka-aikakaaviossa: Paikka-aikakaavioon saa tehtävien tilalle tulostumaan viikkotehtävät.
Viikkotehtäviä ei voi muokata paikka-aikakaaviossa. Viikkotehtävät tulostuvat sillä tyylillä ja siihen
paikkaan/sijaintiin, joka kullekin viikkotehtävälle on määritelty. Käytössä on suunnitelmajana ja
toteutumajana (kesto/tot.kesto). ”Viikkotehtävät” -vaihtoehto löytyy paikka-alueen ”Paletti” -valikosta:

Esimerkissä paikka-aikakaaviossa viikkotehtävien suunnitelma- ja toteutumajanat. Osa tehtävistä on
tulostettu alueena ja osa viivoina.

Paikan sijaintien valinta listaa käyttäen: Paikan alkusijainnin ja loppusijainnin voi valita tehtävälle ja
viikkotehtävälle listasta, jossa on sijaintien välin mukaisesti generoitu arvolista.
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Kalenteri -kaavio:
Kalenteri -kaavio projektin kalenterien lomien ja poikkeuksien tarkasteluun: Kalenteri -käsitteellä on
janakaavion lisäksi ”Kalenteri” -kaavio, jossa kk-allakka -muodossa voi tarkastella ja määritellä kunkin
kalenterin työaikoja, lomia ja vapaita jopa useita vuosia kerrallaan. Kaavion yläreunassa näytetään säädin
kelloajoista ja vihreänä palkkina näytetään aktiivin päivän/viikonpäivän työaika. Hiirellä voi muokata
työaikoja tai valita pikavalikosta sopiva työaika ko. päivälle. Kalenterikaaviossa punaisena näkyvät päivät
ovat vapaata ja vihreät oletusta pidempiä työaikoja. Vaalean punainen on lyhennettyä työaikaa. Käytetyt
värit voi vaihtaa klikkaamalla kaavion alareunassa olevia väriselitteitä.

Päivämäärän, viikonpäivän tai viikon numeron päältä voi pikavalikosta valita ko. ajanhetkelle työajan tai
”Aseta työaika” toiminnolla avata Kalenteri -ikkunan, jossa työajan voi määritellä tarkasti kellonaikoina ja
useampana jaksona.
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Galleria:
Mallit -toiminnon laajennukset: Galleriaan on lisätty Mallit -toimintoon mahdollisuus noukkia laajemmin
tietoja malliprojekteilta. Nyt voi tehtävien lisäksi noukkia seuraavia tietoja: Tehtävärekisteri,
Resurssirekisteri, Paikkajako, Hankintatapahtumarekisteri, Pystyalueet ja Näkymät. Toiminto mahdollistaa
esim. yksittäisen näkymän haun malliprojektilta. Tiedon noukinta tapahtuu kaksoisklikkaamalla haluttua
kohdetta.

Mallit -toimintoon painikkeet: Gallerian Mallit -toimintoon on lisätty +-painike, jolla voi noukkia tietoja
mallilta projektille ja Kansio -painike, jolla voi määritellä käytettävän Mallit-kansion.
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Muut:
Tehtävärekisteri -paneli: Tehtävärekisteririvien janatyyli näkyviin valintaa helpottamaan.

Resurssirekisteri -paneli: Resurssirekisteririvien janatyyli näkyviin valintaa helpottamaan.

Tilanneviiva -paneli: Tilanneviivojen viivatyyli näkyviin valintaa helpottamaan.
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Kalenteri -paneli: Kalenteri-paneliin on lisätty kellonaika-palkki, josta näkyy yksittäisen päivän/viikon päivän
työaika janamuodossa. Kelloaika-palkista voi hiirellä myös säätää työaikaa.

PlanMan Oy Takahuhdintie 60 33530 Tampere puh. 0400 999 063

Sovellusasetukset:
Ryhmittely sovellusasetusten ominaisuuksille: Lisätty ryhmittely sovellusasetuksille. Nyt on helpompi
tarkastella laajaa ominaisuusjoukkoa. Ryhmittelyinä ovat: Tyyli, Kansio, Aikarajoitettu ja Muut.

Resurssikuormitusvärien määritys: Lisätty resurssikuormituksen indikointiin tyylit: Ylikuorma, Alikuorma ja
Täyskuorma. Tyylejä voi käyttää resurssi-janakaavion janoilla, resurssi-aikataulukon solujen taustavärinä.

Viikkotehtävien vaikutus aikavälirajauksiin: Lisätty ”Viikkotehtävät vaikuttavat aikavälirajauksiin” -tila, jolla
viikkotehtävät huomioidaan aikavälirajauksissa.
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Näytä apuviivat: Lisätty ”Näytä apuviivat” -toiminto, jolla näytetään kuvaajan yhteydessä apuviivaa eri
kuvaajan osien arvojen vertailua varten. Janakaaviossa janojen muokkauksen yhteydessä näytetään
apuviivoja janan alussa ja lopussa, jotta ajoitusta voi verrata muihin janoihin.

Korosta kommentit: Lisätty ”Korosta kommentit” -toiminto, jolla näytetään taulukon soluille määriteltyjä
kommentteja. Solun oikeassa yläkulmassa näkyy punainen kolmio kommentin merkiksi.

Korosta välitasoarvot: Lisätty ”Korosta välitasoarvot” -toiminto, jolla näytetään Numero01 – Numero30 kentille summatasoille syötettyjä arvoja solun vasempaan ylänurkkaan tulostuvalla vihreällä kolmiolla.
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Tuplaklikkaus avaa editorin: Lisätty toiminto, jolla taulukon solussa tuplaklikkauksella mennään ko. solun
Edit-tilaan. F2 -näppäilyllä voi siirtyä myös taulukon solun Edit-tilaan. Oletuksena tupla-klikkauksella
avataan kyseisen käsitteen syöttöikkuna. Nyt myös Shift-F2 avaa aktiivin rivin syöttöikkunan
(Tehtävä/Tehtävärekisteri/Projekti).
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