
Verktøylinje for hurtigtilgang
Tilpass dette området slik at favorittkommandoene dine 
alltid er synlige.

Utforske kommandoer på båndet
Hvert bånd har grupper, og hver gruppe inneholder et sett 
med relaterte kommandoer.

Behandle prosjekter
Åpne, lagre, skrive ut og dele 
prosjektene dine. Du kan 
også endre alternativer og 
kontoinnstillinger i denne 
visningen.

Vise eller skjule båndet
Klikk Alternativer for visning av båndet, eller trykk Ctrl+F1 for å 
vise eller skjule båndet.

Endre visninger 
Arbeid raskere i riktig visning. 
Velg Gantt-diagram, 
Aktivitetsbelegg, 
Ressursplanlegger eller 
Ressursliste.

Zoome inn eller ut
Dra zoomeglidebryteren for å 
øke eller krympe tidsskalaen.

Se oppgaveinformasjon på ett sted
På venstre side finnes oppgaveinformasjon er i 
oversiktlige rader og kolonner. På høyre side vises 
varighetsinformasjon grafisk som striper på en 
tidsskala – alle i én visning.

Vis tips for taster
Hvis du foretrekker å bruke 
tastaturet, trykker du Alt for å 
vise menyknappene som gir deg 
tilgang til kommandoene på 
båndet.

Og ja, hurtigtastene du har brukt 
før, fungerer fremdeles.

Hurtigstartveiledning 
Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne
veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven.



Lær hvordan du kommer i 
gang med Project 2013 
Det første du ser når du åpner Project 2013, er et helt nytt utseende. Men du trenger 
ikke stoppe der. Se litt nærmere på det som har blitt forbedret fra Prosjekt 2007. I 
stedet for å la deg begynne i en tom fil tar Project 2013 deg til et knutepunkt der du 
kan starte prosjektet ditt. Klikk Fil > Ny, og start prosjektet.

Fire trinn til prosjektstyring  
Hvis du ikke er kjent med prosjektstyring, kan Prosjekt 2013 gi deg en flott 
innføring med den innebygde Project-veiledningen. Du kan begynne ved å klikke 
Fil > Ny > Komme i gang.

Mens du tenker på et nytt prosjekt, kan du bla gjennom vanlige prosjektmaler, 
importere informasjon fra Excel eller en SharePoint-side, eller bare klikke  
Tomt prosjekt for å få et tomt Gantt-diagram. Du kan åpne tidligere prosjekter fra 
datamaskinen, fra nettverket, fra Project Online, eller til og med fra OneDrive.

Med denne firetrinns veiledningen lærer du hvordan du planlegger oppgaver, 
oppretter en tidslinje, rapporterer om fremgang og deretter samarbeider med 
teamet ditt ved hjelp av SharePoint og Lync – alt uten å forlate prosjektet.



Ting du kanskje ser etter 
Bruk listen nedenfor for å finne noen av de mer vanlige verktøyene og kommandoene i 
Project 2013.

Hvis du vil … Klikk … Og se deretter i …

Åpne, lagre, eksportere, skrive ut eller dele prosjektet ditt til SharePoint, til 
OneDrive, eller til skyen med Project Online

Fil Backstage-visningen (klikk kommandoer på venstre side i denne 
visningen).

Koble sammen oppgaver, frakoble oppgaver, skissere oppgaver, oppdatere 
arbeidet på et prosjekt eller opprette en milepæl

Oppgave Tidsplan-gruppen.

Legge til personer, redusere belastningen, opprette et ressursutvalg Ressurs Gruppene Sett inn, Tildeling og Nivå.

Opprette en visuell rapport, eksportere en rapport til Excel eller Visio, eller 
sammenligne prosjekter

Rapport Vis rapporter-gruppen

Angi en grunnlinje for prosjektet, opprette et hovedprosjekt eller lage 
WBS-koder for oppgaver

Prosjekt Gruppene Sett inn, Egenskaper og Tidsplan.

Vise prosjektdata på Gantt-diagrammet, på tidslinjen, eller i en kalender Vis Gruppene Aktivitetsvisninger, Delt visning, og Ressursvisninger.



Vise frem prosjektdata
 

Med Project 2013 kan du lage skarpe, fargerike, profesjonelle rapporter uten 
å måtte eksportere dataene til et annet program. Legg til bilder, diagrammer, 
animasjon, koblinger og mye mer – alt du trenger til å dele informasjon om 
prosjektstatus tydelig og effektivt med deltakere og gruppemedlemmer.

Spore aktivitetsbaner
 

Ser Gantt-diagrammet ut som en haug med spagetti? Hvis du har et komplisert 
prosjekt, kan Gantt-diagrammet etter hvert se ut som en rotete samling stolper 
og koblingslinjer. Dette kan du ordne opp i ved å utheve koblingskjeden – eller 
aktivitetsbanen – for en hvilken som helst aktivitet. I Gantt-diagrammet klikker du 
Format > Aktivitetsbane. 

Klikk Rapport-fanen (nytt for Prosjekt 2013), og velg deretter rapporten du ønsker. 
Mange av rapporttegneverktøyene er de samme for Excel, Word, PowerPoint og 
Project.

Når du klikker en aktivitet, vises alle de foregående aktivitetene i én farge og alle 
etterfølgende aktiviteter i en annen.



Bruke Project Online
 

Hvis du har Project Online, kan du få tilgang til en fullstendig versjon av Project fra 
nesten hvor som helst, også på datamaskiner som ikke har Project 2013 installert. 
Det eneste du trenger, er en Internett-tilkobling og en datamaskin som kjører 
Windows 7 eller nyere.

Snakke med gruppen  
 

Hvis du bruker Lync 2013 i organisasjonen din, har Project 2013 nye måter for å hjelpe 
deg holde kontakt med gruppemedlemmer. Få oppdateringer om fremdrift, still 
raske spørsmål eller ha mer langsiktige diskusjoner om strategi, alt uten å forlate 
Project. Du holder bare markøren over et navn og starter en direktemeldingsøkt, en 
e-postmelding eller en telefonsamtale.

Med Project Online har du alltid den nyeste versjonen ettersom 
tjenesteoppdateringer skjer automatisk.

Du kan også ha en videosamtale med et gruppemedlem for å få siste nytt om pros-
jektets status, svare spørsmål fra en interessent eller møte en selger på andre siden av 
kloden ansikt til ansikt.



Slik kan du arbeide med andre som
ikke har Project 2013 ennå
Her er noen av de tingene du må huske på når du deler eller utveksler filer med 
noen som bruker en eldre versjon av Project.

I Project 2013… Hva skjer? Hva bør jeg gjøre?

Du åpner et prosjekt som
ble opprettet med
Project 2007.

Prosjektet åpnes i Project 2013, men du vil se 
[Kompatibilitetsmodus] på tittellinjen. Dette forteller deg at 
prosjektet er lagret i det eldre filformatet, som ikke gjenkjenner nyere 
funksjoner som tidslinje, manuelt planlagte oppgaver og nye felt.

Hvis du vil bruke alle de tilgjengelige funksjonene i Project 2013,
må du konvertere prosjektet til det nyeste filformatet.

Før du konverterer et eldre prosjekt, må du først vurdere om du 
trenger å samarbeide med andre som fortsatt bruker Project 2007. 
Hvis svaret er ja, bør du fortsette å arbeide i kompatibilitetsmodus.

Hvis ingen arbeider på prosjektet ved hjelp av Project 2007, er 
det best å konvertere prosjektet til nyeste format. Du kan gjøre 
dette ved å klikke Fil > Lagre. Du blir bedt om å lagre prosjektet i 
2013-format.

Du lagrer prosjektet som
en Project 2010-fil.

Prosjektet åpnes i Project 2013 uten funksjonsbegrensninger. Ingen filformatoppgradering er nødvendig. Prosjekter i Project 
2010- og Project 2013-formater kan deles og brukes sammen uten
konvertering.

Du lagre prosjektet i 
Project 2007-format.

Ved nedgradering av et prosjekt til Project 2007 deaktiveres nyere 
funksjoner som er tilgjengelige i Project 2013 (inkludert manuell 
planlegging, visuell rapportering, nye felt og tidslinjevisning), men 
dette gjør prosjektet kompatibelt for deling med andre som
fortsatt bruker Project 2007.

Etter du konverterer et prosjekt fra Project 2013 til det eldre Project 
2007-formatet, må du sørge for å kontrollere visningene der du 
kan ha brukt nyere funksjoner som manuell planlegging, visuell 
rapportering, nye felt og tidslinjevisning. Prosjektdata som ble 
opprettet med nyere funksjoner, vises ikke og kan ikke redigeres i 
Project 2007-format.


