
 
Gyorselérési eszköztár 
Ezt a területet testre szabva mindig láthatóvá teheti 
kedvenc parancsait.

 
A menüszalagon elérhető parancsok 
Minden menüszalagon csoportok találhatók, és minden 
csoporthoz kapcsolódó parancsok készlete tartozik.

 
Projektek kezelése 
Nyissa meg, mentse, 
nyomtassa és ossza meg a 
projektjeit. Ebben a nézetben 
módosíthatja az általános és a 
fiókbeállításokat.

 
A menüszalag megjelenítése és elrejtése 
Kattintson a Menüszalag megjelenítési lehetőségei elemre vagy nyomja le a 
Ctrl+F1 billentyűkombinációt a menüszalag megjelenítéséhez.

 
Nézetek váltása  
A megfelelő nézetben 
gyorsabban dolgozhat. 
Válasszon a Gantt-diagram, a 
Csapattervező, a Tevékenység 
kihasználtsága vagy az Erőforrás 
lap közül.

 
Nagyítás vagy kicsinyítés 
A nagyítócsúszkát húzva 
kibonthatja vagy összecsukhatja 
az időskálát.

 
Tevékenységadatok megjelenítése egy helyen 
A bal oldalon tevékenységadatok láthatók könnyen 
áttekinthető sorokban és oszlopokban. A jobb oldalon 
egy időskálán grafikusan, sávokként megjelenített 
időtartamadatok láthatók – mindez egy nézetben. 

 
Billentyűtippek megjelenítése 
Ha szívesebben használná a 
billentyűzetet, az Alt billentyűt 
lenyomva a menüszalag 
parancsainak elérését biztosító 
billentyűket jeleníthet meg. 
 
Igen, a korábban használt 
billentyűparancsok továbbra is 
működnek.

Rövid útmutató az első lépésekhez 
A Microsoft Project 2013 megjelenése eltér a korábbi verziókétól, így ezzel az útmutatóval szeretnénk segíteni 
a megismerését. 



Első lépések a Project 2013 
alkalmazással  
 
 
A Project 2013 megnyitásakor az első szembetűnő dolog a letisztult új megjelenés. 
És ez nem minden. Nézzük meg közelebbről, hogy milyen fejlesztések történtek a 
Project 2007 óta. A Project 2013 indításakor nem egy üres fájlt talál, hanem a projekt 
megkezdésére használható központi helyre lép. Kattintson a Fájl > Új gombra, és 
indítsa el a projektet. 

Projektvezetés négy lépésben  
 
 
Ha még kezdő a projektvezetésben, a Project 2013 a beépített útmutatóval remek 
kiindulópontot jelenthet. A kezdéshez kattintson a Fájl > Új > Első lépések nevű 
útmutatóra. 

Új projektjét tervezve böngészhet az általános projektsablonok között, adatokat 
importálhat az Excelből vagy egy SharePoint-webhelyről, illetve az Üres projekt 
sablonra kattintva egyszerűen beolvashat egy új Gantt-diagramot. Megnyithatja a 
számítógépen, a hálózatán, a Project Online-ban, sőt a OneDrive-ban lévő korábbi 
projektjeit is.

Ebből a négylépéses útmutatóból megismerheti a tevékenységek ütemezését, az 
ütemtervek létrehozását, valamint azt is, hogy miként jelentheti az előrehaladást, 
és hogyan működhet együtt csoportjával a SharePoint és a Lync segítségével – 
mindezt anélkül, hogy kilépne a Projectből.



Amire szüksége lehet 
Az alábbi lista segítségével könnyebben megtalálja a Project 2013 néhány gyakran használt 
eszközét és parancsát.

Az alábbi műveletekhez... kattintson erre... és keressen ezeken a területeken...

A projekt mentése, exportálása, nyomtatása vagy megosztása a 
SharePoint-ban, a OneDrive-on vagy a Project Online-t használó 
felhőben 

Fájl A Backstage nézet (kattintson a parancsokra a nézet bal oldalán).

Tevékenységek összekapcsolása, szétválasztása és szerkezetének 
megadása, a projekten végzett munka frissítése, illetve mérföldkövek 
létrehozása 

Tevékenység Ütemezés csoport.

Személyek hozzáadása, terhelés csökkentése, erőforráskészlet 
létrehozása

Erőforrás Beszúrás, Hozzárendelések és Szint csoport.

Illusztrált jelentések létrehozása, jelentések exportálása Excelbe vagy 
Visióba és projektek összehasonlítása

Jelentés Jelentések megtekintése csoport.

A projekt alapjainak megadása, főprojekt létrehozása és a projektek 
WBS-kódjainak létrehozása 

Projekt Beszúrás, Tulajdonságok és Ütemezés csoport.

Projektadatok megtekintése a Gantt-diagramon, az ütemterven vagy 
egy naptárban

Nézet Tevékenységnézetek, Osztott nézet és Erőforrásnézetek csoport.



Projektadatok bemutatása 
 
 
A Project 2013 segítségével jól áttekinthető, színes, profi jelentéseket készíthet 
anélkül, hogy az adatokat másik programba kellene exportálnia. Képeket, 
diagramokat, animációt, hivatkozásokat és más elemeket helyezhet el a 
jelentésben – mindent, ami szükséges ahhoz, világosan és egyértelműen 
megoszthassa a projektállapot adatait az érintettekkel és a csoporttagokkal. 

Tevékenységláncok nyomon 
követése 
 
 
Gantt-diagramja úgy néz ki, mint egy halom spagetti? Bonyolultabb projektek 
esetén előfordulhat, hogy a Gantt-diagram kezd úgy kinézni, mint egy 
sávokból és kapcsolati vonalakból álló rendezetlen kupac. Ha szeretne rendet 
tenni benne, bármelyik tevékenységre vonatkozóan kijelölheti a kapcsolati 
vagy tevékenységláncot. A Gantt-diagramon kattintson a Formátum > 
Tevékenységláncok menügombra.  

Kattintson a Jelentés fülre (a Project 2013 új funkciója), és válassza ki a kívánt 
jelentést. A jelentés számos rajzeszköze megegyezik az Excel, a Word, a PowerPoint 
és a Project esetén.

Amikor rákattint egy tevékenységre, az összes megelőző tevékenysége egy adott 
színnel, míg az összes követő tevékenysége szintén egy másik színnel jelenik meg.



A Project Online használata 
 
 
A Project Online előfizetéssel olyan hozzáférést kap a Project teljes verziójához, 
amely szinte bárhonnan használható, akár olyan számítógépről is, amelyre nincs 
telepítve a Project 2013. Mindössze internetkapcsolatra és egy Windows 7 (vagy 
újabb) rendszerű számítógépre van szüksége. 

Kapcsolattartás a 
munkatársaival  
 
 
Ha munkahelyén a Lync 2013-at használja, a Project 2013 új lehetőségeket kínál 
a csoporttagjaival történő kapcsolattartáshoz. Tájékozódhat a haladásról, gyors 
kérdéseket tehet fel, sőt akár a hosszú távú stratégiáról is megbeszélést folytathat – 
mindehhez el sem kell hagynia a Project ablakát. Elég rámutatnia egy névre, és máris 
csevegést indíthat, e-mailt küldhet, sőt akár telefonálhat is. 

A szolgáltatásfrissítés automatikus, így a Project Online esetén mindig a legújabb 
verzióval fog rendelkezni.

Videobeszélgetést is folytathat csoportja tagjaival, hogy tájékozódjon a projekt 
aktuális állapotáról, megválaszolja az érintettek kérdéseit vagy szemtől szembe 
találkozzon a világ másik részén lévő szállítóval.



Együttműködés a Project 2013-mal 
még nem rendelkező felhasználókkal 
Ha a Project korábbi verziójával rendelkező felhasználókkal oszt meg vagy cserél 
fájlokat, az alábbi szempontokat érdemes figyelembe vennie.

A Project 2013-ban… Mi történik? Mi a teendő?

Megnyit egy projektet, 
amelyet a Project 2007-ben 
hoztak létre.

A projekt megnyílik a Project 2013-ban, a címsoron azonban a 
[Kompatibilis üzemmód] felirat látható. Ez azt jelzi hogy a projektet 
a korábbi fájlformátumban mentették, amely nem ismeri fel az újabb 
szolgáltatásokat, többek között az ütemtervet, a kézzel ütemezett 
tevékenységeket és az új mezőket. 
 
Ha ki szeretné használni a Project 2013 által kínált összes szolgáltatást, 
akkor a projektet át kell konvertálnia a legújabb fájlformátumra.

A korábbi projektek konvertálása előtt előbb gondolja át, hogy együtt 
kell-e működnie olyan felhasználókkal, akik még a Project 2007-et 
használják. Ha igen, célszerű kompatibilis üzemmódban folytatnia a 
munkát. 
 
Ha nincs a projektnek olyan résztvevője, aki a Project 2007-et 
használja, érdemes a projektet a legújabb formátumra konvertálnia. 
Ehhez kattintson a Fájl > Mentés parancsra. Az alkalmazás kérni fogja, 
hogy 2013-as formátumba mentse a projektet.

Projektjét Project 2010 
formátumú fájlként menti.

A projekt megnyílik a Project 2013-ban minden funkcióbeli korlátozás 
nélkül.

Nincs szükség fájlformátum-frissítésre. A Project 2010 és Project 2013 
formátumú projektek minden átalakítás nélkül megoszthatók és 
használhatók együtt.

Project 2007-es 
formátumban menti a 
projektjét.

A projekt Project 2007-es formátumba történő átalakítása kikapcsolja 
a Project 2013-ban elérhető újabb szolgáltatásokat (beleértve a 
manuális ütemezést, a vizuális jelentések készítését, az új mezőket 
és az ütemterv nézetet), de így a projekt megosztható lesz más 
felhasználókkal, akik még a Project 2007-et használják.

A projekt Project 2013-as formátumból Project 2007-es formátumba 
történő átalakítását követően vizsgálja meg azokat nézeteket, ahol 
esetleg újabb szolgáltatásokat, többek között manuális ütemezést, 
vizuális jelentések készítését, új mezőket és ütemterv nézetet használt. 
Előfordulhat, hogy az újabb szolgáltatásokkal létrehozott adatok nem 
láthatók vagy nem szerkeszthetők a Project 2007-es formátumban.


