Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

MS Project - efektywne zarządzanie
przedsięwzięciami - kurs
zaawansowany
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/11/10100/502311

Cena netto

1 400,00 zł

Cena brutto

1 722,00 zł

Cena netto za godzinę

100,00 zł

Cena brutto za
godzinę

123,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-06

Termin zakończenia
usługi

2020-02-07

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-06

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Compendium - Centrum
Edukacyjne Spółka z o.o.

Osoba do
kontaktu

Michał Dobrzański

E-mail

michal.dobrzanski@compendium.pl

Telefon

12 29 84 777

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zapoznanie z zaawansowanymi możliwościami programu MS Project - efektywnego
narzędzia wspomagającego pracę zespołu projektowego.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Plan szkolenia:
Wprowadzenie – krótkie repetytorium. Zagadnienia związane z dostosowywaniem MS Project do
specyficznych potrzeb konkretnego przedsięwzięcia. Równanie pracy, typy zadań, różne

kalendarze projektu i zasobów. Opcje. Organizer
Praca z wieloma projektami. Konsolidacja projektów. Projekt główny a podprojekty. Relacje między
projektami.
Wspólna pula zasobów. Współdzielenie puli przez różne projekty.
Kod struktury podziału prac SPP (WBS). Kody niestandardowe.
Pola niestandardowe. Zastosowanie. Studium przypadków.
Zaawansowane formatowanie widoków – wykresu Gantt'a, diagramu sieciowego. Tabele i widoki
specyficzne dla konkretnego przedsięwzięcia. Studium przypadków.
Zaawansowane sortowanie, grupowanie, filtrowanie.
Analiza PERT. Szacowanie czasu trwania zadań za pomocą analizy PERT. Wyświetlanie
scenariuszy podczas modelowania projektu.
Analiza ścieżki krytycznej.
Wartość wypracowana. Zastosowanie. Analiza wartości wypracowanej. Przeprowadzanie analizy
danych okresowych w programie Excel.
Praca w zespołach nad konkretnym projektem z obszaru działania firmy. Studium przypadków i
wypracowanie założeń dostosowania MS Project do specyfiki wybranych przedsięwzięć z obszaru
działania firmy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia zapoznał się z zaawansowanymi możliwościami programu MS Project.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane MS Project.

Opis warunków uczestnictwa
Znajomość środowiska MS Windows oraz pakietu biurowego MS Oﬃce, w szczególności - arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Znajomość MS Project na poziomie podstawowym.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Adres:
Bielska 17
02-394 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

