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Project 2013 Jørgen Koch Hent PDF Microsoft Project 2013 er et projektstyringsprogram, der henvender sig
til projektledere. Programmet gør det let og overskueligt at planlægge og følge op på projekter.

Dette hæfte gennemgår de grundlæggende funktioner i Microsoft Project 2013 og henvender sig både til dig,
der har arbejdet i tidligere versioner af Project, og til dig, der er helt ny bruger af programmet.

I hæftet lærer du bl.a. at oprette, redigere, udskrive og følge op på projekter, finde den kritiske vej i et projekt
og løse ressourcekonflikter automatisk. Vi ser også på hvordan du finjusterer og optimerer en projektplan,
gemmer en oprindelig plan og sammenligner den med den aktuelle og den faktiske plan og hvordan du

anvender planlægningsbetingelser.

Hæftet er skrevet som en visuel guide. Det vil sige, at det er opbygget som en kogebog, med én enkelt
letforståelig guide på hver side. Bliver du pludselig i tvivl om, hvordan du bruger en specifik funktion, kan

hæftet derfor også bruges som et overskueligt opslagsværk.
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