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Priority
Uživatelé chtějí pracovat společně 

odkudkoliv. 

Flexibilní nasazení bez předchozích 
nákladů na infrastrukturu. 

Společnost může konkurovat pouze když sladí 
investice s obchodními prioritami.

Společnosti potřebují větší přehled o tom, na 
čem lidé pracují. 



Představení | Nový Project



Začněte hned



Začněte hned

Rychle zahajte 
práci

Jednoduší průvodci

Důležité kroky, abyste 
mohli začít. 



Začněte hned

Přehlednost

Vizuální pomůcky
Zobrazte váš plán 
s časovou osou.



Začněte hned

Moje úkoly

Na jediném místě

Organizujte a dokončete svou
práci z jednoho místa. 



Začněte hned

Přístup téměř 
odkudkoliv

Project web app
Bohaté možnosti plánování 
v Project Web App (PWA).



Přístup téměř odkudkoli

Různá zařízení
Notebook, tablet, mobil

Pracujte na Windows 
Phone, iPhone nebo 
Android zařízeních. 

Začněte hned

Přístup k práci prakticky 
odkudkoli přes web 
projektu.



Začněte hned

Přístup téměř 
odkudkoliv

Pracujte Off-line



Flexibilní PPM



Zlepšete řízení & 
kontrolu

Zabudovaná 
workflow

Flexibilní PPM

Správa životního cyklu projektu po každé etapě využitím aplikace Visio 
umožňuje vytváření a správu vizuálních pracovních postupů v aplikaci
SharePoint Designer.



Zlepšete řízení 

& kontrolu

Řiďte požadavky

Flexibilní PPM

Import seznamu ze SharePointu (položky) do
Project Web Access



Zlepšete řízení 

& kontrolu

Optimalizujte portfolio

Flexibilní PPMVyhodnoťe investice do portfolia a 
vyberte optimální projekty.



Efektivně 
řiďte zdroje

Týmový plánovač

Flexibilní PPMStačí jednoduše přetáhnout do plánu
nebo upravit potřeby zdrojů. 



Efektivně řiďte zdroje

Porovnejte 
požadavky a dostupnost

Flexibilní PPM
Zobrazte všechny požadavky na 
zdroje a identifikujte jejich 
dostupnost



Efektivně řiďte zdroje

Time management

Flexibilní PPM

Administrativní projekty umožňují lidem zaznamenat
čas pro každodenní práci i mimo pracovní dobu. 



Rozhodujte 
na základě údajů

Business Intelligence

Flexibilní PPM

Získávejte data a využívejte pohled napříč 
kolekcemi projektů, programů nebo portfolií.



Posílení každodenní
spolupráce



Zlepšete 

komunikaci

Podnikové sociální sítě

Posílení každodenní 
spolupráce

Snadnější diskuze a sdílení, které pomáhá lidem dodat 
projekty a každodenní práci.



Zlepšete 
komunikaci

Snadné sdíleni 
dokumentů

Posílení každodenní 
spolupráce

Živý náhled na 
dokument

Upravujte, sdílejte a 
následujte dokumenty 
jedním kliknutím

Obsah přidávejte 
pomocí přetažení myší.

Sledujte s kým 
sdílíte obsah



Zlepšete 

komunikaci

Okamžitě komunikujte

Posílení každodenní 
spolupráce

Integrováno pro práci s MS Lync – zahájení konverzace v 
reálném čase - z přímo z projektu. 



Zlepšete 
komunikaci
Organizujte e-maily

Posílení každodenní
spolupráce

Týmové schránky zobrazují 
nejnovější projektovou
komunikaci. 



Zlepšete 
komunikaci

Šetřete čas

Posílení každodenní
spolupráce

Sdílejte stav projektu efektivněpomocí kopírovat a vložit



Publikace plánu

Project i SharePoint

Posílení každodenní
spolupráce

Rozšířená synchronizace mezi aplikací
Project a serverem SharePoint pomáhá
týmům sdílet informace.



Rozhodujte 
na základě údajů

Bohaté reportování

Posílení každodenní
spolupráce

Bohatý reportovací nástroj se 
známým rozhraním podobný Excelu 
pomáhá rychle měřit pokrok.




