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Příloha č. 1 

10 hlavních výhod aplikace Microsoft Office Project Standard 2007 

Aplikace Microsoft Office Project Standard 2007 nabízí celou řadu nástrojů pro 

řízení projektů s výhodným poměrem využitelnosti, účinnosti a flexibility, který zajišťuje 

efektivnější a účinnější vedení projektů. Zajistí vám stálou informovanost a kontrolu nad prací 

na projektu, plány a financemi, pomůže zachovat informovanost a vyšší produktivitu 

projektových týmů díky integraci se známými aplikacemi sady Microsoft Office, nabízí 

účinné možnosti vytváření sestav a plánování a obsahuje flexibilní nástroje. 

Hlavní důvody pro používání aplikace Office Project Standard 2007: 

 

 

Efektivní správa a chápání projektových plánů  

Pomocí aplikace Office Project Standard 2007 můžete nastavit realistická očekávání pro projektové týmy, správu 

a zákazníky a vytvářet tak plány, přidělovat prostředky a spravovat rozpočty. Plány můžete zpřehlednit pomocí funkcí, jako 

jsou například Ovladače úkolů pro sledování zdrojů potíží, Víceúrovňové vrácení zpět pro vzorce testování a vizuální 

zvýrazňování buněk pro automatické přidávání stínování k úkolům ovlivněným změnami. 

 

Rychlé dosažení produktivity  

Průvodce projektem je podrobný interaktivní návod, který vám pomůže rychle zvládnout procesy správy 

projektů. Tento nástroj lze přizpůsobit pro různé metodologie a provede vás vytvářením projektu, přiřazením úkolů a zdrojů, 

sledováním a analýzou dat a sestavami výsledků. Intuitivní panely nástrojů, nabídky a další funkce umožňují rychle zvládnout 

základy správy projektů. 

 

Využití existujících dat  

Aplikaci Office Project Standard 2007 lze snadno integrovat s ostatními programy sady Microsoft Office. Projekty 

můžete vytvořit pomocí stisknutí několika kláves převedením existujících seznamů úkolů v aplikacích Microsoft Office Excel a 

Microsoft Office Outlook na plány projektů. Zdroje lze do projektů přidat z adresářové služby Microsoft Active Directory nebo 

z adresáře serveru Microsoft Exchange Server. 

 

Vytváření profesionálních grafů a diagramů  

Analyzujte a vykazujte data aplikace Projekt v profesionálních sestavách a grafech pomocí modulu Vizuální 

sestavy, který generuje šablony pro diagramy aplikace Visio a grafy aplikace Excel na základě dat aplikace Project. Vytvořené 

šablony můžete sdílet s ostatními uživateli. Můžete si také vybrat ze seznamu připravených šablon sestav s možností 

vlastního nastavení. 

  



 

 

Efektivní předávání informací  

Informace můžete snadno prezentovat v různých formátech podle potřeb zúčastněných stran. Můžete 

formátovat a tisknout jednostránkové plány nebo jiné sestavy. Pomocí Průvodce kopírováním obrázku do sady Office 

lze data aplikace Projekt bezproblémově exportovat do aplikace Microsoft Office Word za účelem vytváření formálních 

dokumentů, do aplikace Office Excel 2007 za účelem vytváření vlastních grafů nebo tabulek nebo do aplikace Microsoft 

Office PowerPoint za účelem vytváření jasných prezentací.  

  

Získání lepší kontroly nad prostředky a financemi  

Pomocí aplikace Office Project Standard 2007 můžete snadno přiřazovat zdroje k úkolům a úpravami jejich 

přiřazení vyřešit konflikty mezi přiděleními. Finance lze řídit přiřazením rozpočtů k projektům a programům. Odhady 

nákladů lze zpřesnit pomocí funkce Nákladové zdroje. 

 

Rychlé získání přístupu k požadovaným informacím  

Data aplikace Project lze seskupit podle libovolného předdefinovaného nebo vlastního pole. Tím ušetříte 

čas konsolidací dat, aby bylo možné rychle vyhledat a analyzovat konkrétní informace. Můžete snadno identifikovat 

změny mezi různými verzemi projektu, a tím také efektivně sledovat změny rozsahu a plánu. 

 

Sledování projektů podle vašich potřeb  

Obsáhlá sada předdefinovaných nebo vlastních metrik umožňuje sledování dat (procenta dokončení, 

rozpočtu v porovnání se skutečností, získané hodnoty a dalších) podle vašich potřeb. Výkon projektů během doby trvání 

projektu lze sledovat uložením snímků projektu do až 11 stavů projektu. 

 

Vlastní nastavení aplikace Office Project 2007 podle vašich potřeb  

Aplikaci Office Project Standard 2007 můžete přizpůsobit vašemu konkrétnímu projektu. Můžete vybrat 

vlastní zobrazená pole, která lze integrovat s plánem projektu. Můžete upravit panely nástrojů, vzorce, grafické 

indikátory a sestavy. Jazyk XML, jazyk Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a doplňky modelu COM (Component 

Object Model) zjednodušují sdílení dat a vytváření vlastních řešení. 

 

Získání nápovědy k aplikaci Office Project 2007, když ji potřebujete  

Aplikace Office Project Standard 2007 poskytuje mnoho možností pomoci pro začátečníky i pokročilé 

uživatele. Zahrnuje výkonný vyhledávací modul nápovědy, inteligentní značky a průvodce. Mezi další zdokonalení patří  

přístup online (vyžadující připojení k Internetu) ke školicím kurzům, šablonám, článkům a dalším informacím.  

Zdroj: MS Project 2007.[online]. [cit. 2009-02-04]. Dostupné z WWW:  

<http://office.microsoft.com/cs-cz/project/HA101650291029.asp>. 

 


