
Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
Προσαρμόστε αυτήν την περιοχή, ώστε οι 
αγαπημένες σας εντολές να είναι πάντα ορατές.

Εξερεύνηση εντολών στην κορδέλα
Κάθε κορδέλα περιλαμβάνει ομάδες και κάθε ομάδα 
περιλαμβάνει ένα σύνολο σχετιζόμενων εντολών.

Διαχείριση έργων
Ανοίξτε, αποθηκεύστε, 
εκτυπώστε και μοιραστείτε 
τα έργα σας. Επίσης, αλλάξτε 
επιλογές και ρυθμίσεις 
λογαριασμού σε αυτήν την 
προβολή.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας
Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές εμφάνισης κορδέλας ή πατήστε το 
συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F1 για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε την κορδέλα.

Αλλαγή προβολών  
Εργαστείτε ταχύτερα στη 
σωστή προβολή. Επιλέξτε 
Γράφημα Gantt, Χρήση 
εργασιών, Οργάνωση ομάδας 
ή Φύλλο πόρων.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Σύρετε το ρυθμιστικό ζουμ για 
να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
κλίμακα χρόνου.

Προβολή πληροφοριών εργασιών σε μία θέση
Στα αριστερά, οι πληροφορίες εργασίας 
βρίσκονται σε γραμμές και στήλες με δυνατότητα 
εύκολου ελέγχου. Στα δεξιά, οι πληροφορίες 
διάρκειας απεικονίζονται γραφικά ως γραμμές σε 
κλίμακα χρόνου—όλα σε μία και μόνο προβολή.

Εμφάνιση συμβουλών 
πλήκτρων
Εάν προτιμάτε να 
χρησιμοποιείτε το 
πληκτρολόγιο, πατήστε το 
πλήκτρο Alt για να εμφανίσετε 
τα πλήκτρα που σας 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
εντολές στην κορδέλα.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου 
που χρησιμοποιούσατε στο 
παρελθόν εξακολουθούν να 
λειτουργούν.

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
του Microsoft Project 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις . Γι’ αυτό το λόγο, 
δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.



Γρήγορα αποτελέσματα με το
Project 2013 
Το πρώτο πράγμα που θα δείτε όταν ανοίξετε το Project 2013 είναι μια νέα, εντυπωσιακή 
εμφάνιση. Μην αρκεστείτε σε αυτό όμως. Εξετάστε λίγο πιο προσεκτικά πόσο έχει βελτιωθεί 
σε σχέση με το Project 2007. Αντί να εμφανίσει ένα κενό αρχείο, το Project 2013 σάς οδηγεί 
σε ένα κεντρικό σημείο από το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε το έργο σας. Κάντε κλικ στις 
επιλογές Αρχείο > Δημιουργία και ξεκινήστε το έργο σας.

Τέσσερα βήματα διαχείρισης
έργου 
Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη διαχείριση έργων, το Project 2013 μπορεί να σας 
προσφέρει γρήγορα αποτελέσματα με τον ενσωματωμένο οδηγό του Project. Για να 
ξεκινήσετε, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Δημιουργία > Γρήγορα αποτελέσματα.

Ενώ σκέφτεστε τις λεπτομέρειες ενός νέου έργου, περιηγηθείτε σε κοινά πρότυπα έργων, 
εισαγάγετε πληροφορίες από το Excel ή μια τοποθεσία του SharePoint ή κάντε απλώς κλικ 
στην επιλογή Κενό έργο για να ξεκινήσετε με ένα καθαρό γράφημα Gantt. Μπορείτε να 
ανοίξετε προηγούμενα έργα από τον υπολογιστή, από το δίκτυό σας, από το Project Online ή 
ακόμα και από το OneDrive.

Με αυτόν τον οδηγό τεσσάρων βημάτων θα μάθετε πώς να προγραμματίζετε εργασίες, 
να δημιουργείτε μια λωρίδα χρόνου, να δημιουργείτε αναφορές για την πρόοδό σας και 
να συνεργάζεστε με την ομάδα σας χρησιμοποιώντας το SharePoint και το Lync — και όλα 
αυτά χωρίς να εγκαταλείψετε το Project.



Στοιχεία που ενδέχεται να αναζητάτε 
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να βρείτε κάποια από τα συνηθέστερα εργαλεία και 
εντολές στο Project 2013.

Για...
Κάντε 
κλικ στην 
καρτέλα...

Και κάντε αναζήτηση στην ομάδα...

Άνοιγμα, αποθήκευση, εξαγωγή, εκτύπωση ή κοινή χρήση του έργου σας στο 
SharePoint, το OneDrive ή στο cloud χρησιμοποιώντας το Project Online

Αρχείο Προβολή Backstage (κάντε κλικ στις εντολές στην αριστερή πλευρά αυτής της 
προβολής).

Σύνδεση εργασιών, κατάργηση σύνδεσης εργασιών, διάρθρωση εργασιών, 
ενημέρωση εργασίας σε ένα έργο ή δημιουργία οροσήμου

Εργασία Χρονοδιάγραμμα.

Προσθήκη ατόμων, μείωση φόρτου εργασίας, δημιουργία χώρου 
συγκέντρωσης πόρων

Πόρος Εισαγωγή, Ανάθεση και Επίπεδο.

Δημιουργία οπτικής αναφοράς, εξαγωγή αναφοράς στο Excel ή το Visio ή 
σύγκριση έργων

Αναφορά Προβολή αναφορών.

Ορισμός γραμμής βάσης για το έργο σας, δημιουργία κύριου έργου ή 
δημιουργία κωδίκων WBS για εργασίες

Έργο Εισαγωγή, Ιδιότητες και Χρονοδιάγραμμα.

Προβολή δεδομένων έργου στο γράφημα Gantt, στη λωρίδα χρόνου ή σε 
ημερολόγιο

Προβολή Προβολές εργασιών, Διαιρεμένη προβολή και Προβολές πόρων.



Παρουσίαση δεδομένων 
έργου 

Με το Project 2013, μπορείτε να δημιουργήσετε ακριβείς, έγχρωμες, επαγγελματικές 
αναφορές χωρίς να απαιτείται η εξαγωγή των δεδομένων σας σε άλλο πρόγραμμα. 
Προσθέστε εικόνες, γραφήματα, κίνηση, συνδέσεις και πολλά ακόμη — όλα όσα 
χρειάζεστε για να μοιραστείτε την κατάσταση του έργου με τους ενδιαφερόμενους και τα 
μέλη της ομάδας σας, με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Ανίχνευση διαδοχής 
εργασιών
 
Το γράφημα Gantt μοιάζει αρκετά περίπλοκο; Σε ένα σύνθετο έργο, το γράφημα Gantt 
μπορεί να θυμίζει ένα μπερδεμένο κουβάρι από ράβδους και γραμμές συνδέσεων. Για 
να το ταξινομήσετε κατάλληλα, μπορείτε να επισημάνετε την αλυσίδα συνδέσεων — ή 
τη διαδοχή εργασιών — για οποιαδήποτε εργασία. Στο Γράφημα Gantt, κάντε κλικ στα 
στοιχεία Μορφοποίηση > Διαδοχή εργασιών. 

Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορά (νέο στοιχείο του Project 2013) και επιλέξτε την 
αναφορά που θέλετε. Πολλά από τα εργαλεία σχεδίασης αναφορών είναι ίδια στα 
προγράμματα Excel, Word, PowerPoint και Project.

Όταν κάνετε κλικ σε μια εργασία, όλες οι προαπαιτούμενες εργασίες της εμφανίζονται με 
ένα χρώμα και όλες οι εξαρτώμενες εργασίες της εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.



Χρήση του Project Online
 

Εάν διαθέτετε το Project Online, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια πλήρη 
έκδοση του Project σχεδόν από οπουδήποτε, ακόμα και από υπολογιστές που δεν έχουν 
εγκατεστημένο το Project 2013. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια σύνδεση Internet και 
έναν υπολογιστή με Windows 7 ή νεότερη έκδοση.

Επικοινωνία με την ομάδα σας   
 

Εάν χρησιμοποιείτε το Lync 2013 στην εταιρεία σας, το Project 2013 διαθέτει νέους τρόπους 
που σας βοηθούν να παραμείνετε σε επαφή με τα μέλη της ομάδας σας. Λάβετε ενημερώσεις 
σχετικά με την πρόοδο, κάντε γρήγορες ερωτήσεις ή συζητήσεις μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής, χωρίς να εγκαταλείψετε το Project. Απλώς τοποθετήστε το ποντίκι σε ένα 
όνομα και ξεκινήστε μια περίοδο λειτουργίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμα και μια τηλεφωνική κλήση.

Με το Project Online, θα έχετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση, επειδή οι ενημερώσεις 
υπηρεσίας είναι αυτόματες. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια συνομιλία βίντεο με ένα μέλος της ομάδας για να 

ενημερωθείτε σχετικά με την κατάσταση του έργου σας, να απαντήσετε στην ερώτηση ενός 
ενδιαφερόμενου ή να συναντηθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν προμηθευτή στην άλλη 
άκρη του κόσμου.



Εργασία με χρήστες
που δεν διαθέτουν ακόμα το Project 2013
Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν μοιράζεστε ή ανταλλάσσετε 
αρχεία με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του Project.

Στο Project 2013...  Τι συμβαίνει; Τι πρέπει να κάνω;

Ανοίγετε ένα έργο
που δημιουργήθηκε με το
Project 2007.

Το έργο ανοίγει στο Project 2013, αλλά εμφανίζεται η ένδειξη 
[Λειτουργία συμβατότητας] στη γραμμή τίτλου. Αυτό υποδεικνύει ότι 
το έργο είναι αποθηκευμένο στην παλαιότερη μορφή αρχείου, η οποία 
δεν αναγνωρίζει νεότερες δυνατότητες όπως τη λωρίδα χρόνου, μη 
αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες και νέα πεδία.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες που 
προσφέρει το Project 2013, θα πρέπει να μετατρέψετε το έργο στη 
νεότερη μορφή αρχείου.

Πριν μετατρέψετε ένα παλαιότερο έργο, σκεφτείτε πρώτα εάν πρέπει 
να συνεργαστείτε με άτομα που χρησιμοποιούν ακόμα το Project 
2007. Εάν η απάντηση είναι ναι, πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε σε 
κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας.

Εάν στο έργο δεν εργάζεται κανένας χρήστης με Project 2007, είναι 
προτιμότερο να μετατρέψετε το έργο στη νεότερη μορφή. Για να το 
κάνετε αυτό, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Αποθήκευση. Θα σας 
ζητηθεί να αποθηκεύσετε το έργο στη μορφή 2013.

Αποθηκεύετε το έργο σας
ως αρχείο του Project 2010.

Το έργο ανοίγει στο Project 2013, χωρίς περιορισμούς δυνατοτήτων. Δεν χρειάζεται να γίνει αναβάθμιση της μορφής αρχείου. Μπορείτε να 
μοιράζεστε και να χρησιμοποιείτε έργα που δημιουργούνται σε μορφές 
Project 2010 και Project 2013 χωρίς να απαιτείται καμία εργασία
μετατροπής.

Αποθηκεύετε το έργο σας 
στη μορφή Project 2007.

Η υποβάθμιση ενός έργου σε Project 2007 απενεργοποιεί τις νεότερες 
δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Project 2013 (όπως ο μη 
αυτόματος προγραμματισμός, οπτικές αναφορές, νέα πεδία και η 
προβολή λωρίδας χρόνου), ώστε το έργο να είναι συμβατό για κοινή 
χρήση με άτομα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Project 2007.

Μετά τη μετατροπή ενός έργου από το Project 2013 στην παλαιότερη 
μορφή Project 2007, ελέγξτε τις προβολές στις οποίες ίσως έχετε 
χρησιμοποιήσει νεότερες δυνατότητες, όπως μη αυτόματο 
προγραμματισμό, οπτικές αναφορές, νέα πεδία και την προβολή 
λωρίδας χρόνου. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή ή 
επεξεργασία δεδομένων έργου που δημιουργήθηκαν με νεότερες 
δυνατότητες στη μορφή Project 2007.


