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OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kun je je projecten op een efficiënte manier beheren.

Introductie
Je leert al je projecten op een professionele en efficiënte manier op te volgen. Met één druk op de knop krijg ke alle informatie over ke projecten.

Omschrijving
MS-Project is het programma om je projecten optimaal te beheersen en controleren. Tijdens de opleiding MS-Project ga je zelf aan de slag met de so ware en leer
je de mogelijkheden van het programma optimaal in te zetten. Het plannen en delen van je projecten, meerdere projecten opvolgen en de voortgang van de projecten
bijhouden, zodat je alles kunt bewaken en in de toekomst efficiënter gaat werken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor en zakelijke gebruikers van de computer die het computerprogramma MS-Project onder de knie willen krijgen.

Voorkennis
Ervaring projectmatig werken en basiskennis Windows, Word of Excel.

Methodologie
Theorie afgewisseld met (praktijk)voorbeelden.

PROGRAMMA
Basisprincipes van projectmanagement
Een project samenstellen/opbouwen, fasering aanbrengen door middel van taken en mijlpalen
Resource pool: samenstellen, kosten toewijzen, toekennen aan taken
Diverse weergaves (kalender, Gantt grafiek, taken bezetting), eigen tabellen en filters maken, eigen weergaven en rapporten maken
Projectopvolging: bepalen van het kritieke pad, de basislijn bepalen en vastleggen, voortgang bekijken en rapporteren
Problemen met resource allocation aanpakken, bijsturen en oplossen
Gelijktijdig werken met verschillende projecten, samenvoegen van projecten, delen van middelen
Samenwerken met anderen

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
4 sessie(s) vanaf dinsdag 04/05/2021

Lesdata voor Online vanaf dinsdag 04/05/2021
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Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 04/05/2021

09:00

12:00

dinsdag 04/05/2021

13:00

16:00

dinsdag 11/05/2021

09:00

12:00

dinsdag 11/05/2021

13:00

16:00

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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