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Introductie
U leert al uw projecten op een professionele en eﬀiciënte manier op te volgen. Met één druk op de knop krijgt u alle informatie over uw projecten. Tijdens deze
opleiding wordt gewerkt met MS-Project 2016, 2019 of Online Professional.

Omschrijving
MS-Project is het programma om uw projecten optimaal te beheersen en controleren. Tijdens de opleiding MS-Project gaat u zelf aan de slag met de so ware en
leert u de mogelijkheden van het programma optimaal in te zetten. Het plannen en delen van uw projecten, meerdere projecten opvolgen en de voortgang van de
projecten bijhouden, zodat u alles kan 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.

Bijkomende info
Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te
gebeuren via cevora (www.cevora.be).
Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u
alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.
Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.

Methodologie
Aan de hand van voorbeelden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan u uw projecten op een efficiënte manier beheren.

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

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 1

