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Projektoví manažeři• 
Členové projektového týmu• 
IT profesionálové• 
Manažeři fi rem a organizací• 

…protože každý
řídí svůj projekt

Nové funkce například na modelování portfolia projektů 5. 
s cílem maximálního využití zdrojů, rozhodování o počtu 
nabraných zaměstnanců nebo analýzy využití kapacit.

Uživatelsky příjemná práce podobná práci se známou 6. 
aplikací Microsoft Excel – fi ltrování, možnosti přidat sloupec, 
automatické doplňování, formátování a mnoho jiných 
vylepšení pomáhá přirozenější práci s projekty.

Možnosti pro delegování činností.7. 

Přidání speciálního pohledu s časovou osou, která může 8. 
být snadno zkopírována do jiných aplikací a prezentovaná 
členům týmu nebo vedení společnosti.

Upravení technologie tak, aby nevyžadovala instalaci ActiveX 9. 
ani přístup přes Project Server Gateway.

Pokročilá integrace se serverem Exchange Server pro 10. 
synchronizaci úkolů s aplikací Outlook.

Řešení pro projektové řízení od společnosti Microsoft se skládá 
z několika produktů a možných edicí. Na klientské straně jsou 
k dispozici edice Project Standard 2010 a Project Professional 
2010, na straně serveru potom Project Server 2010 a mezi 
související produkty a technologie patří především technologie 
SharePoint, balík Microsoft Offi ce, server SQL nebo aplikace Visio.

Aplikace Microsoft Project Standard 2010 nabízí základní 
nástroje potřebné pro nezávislé řízení časových plánů a zdrojů 
a je primárně určena pro jednotlivce a příležitostné projektové 
manažery.

Edice Microsoft Project Professional 2010 obsahuje všechny 
funkce edice Project Standard 2010 a má navíc vlastnosti a funkce 
vhodné pro práci s více projekty najednou a pro integraci se 
serverovými nástroji Project Server 2010 a SharePoint 2010. Tato 
verze je určena především pro profesionální projektové manažery.

Microsoft Project Server 2010 je kompletní řešení pro správu 
projektů po celou dobu jejich života. Díky silné integraci s jinými 
nástroji a technologiemi vám pomůže:

Vybrat ty nejvhodnější projekty pro vaši organizaci.• 

Detailně naplánovat všechny projekty.• 

Řídit zdroje napříč jednotlivými projekty.• 

Mít detailní kontrolu nad aktuálními stavy jednotlivých • 
projektů.

Zlepšit a zjednodušit práci projektovým manažerům, členům • 
projektových týmů, pracovníkům v IT i vrcholným manažerům.

Při zakoupení klientské aplikace (Project Standard nebo Project 
Professional) bez napojení na server Project Server není potřeba 
žádná dodatečná klientská licence (CAL).

Při použití serverového řešení musí mít pro přístup k serveru 
každý přistupující uživatel buď edici Project Professional nebo 
zakoupenu dodatečnou klientskou licenci (CAL).

Podrobný popis jednotlivých edicí a funkce v nich obsažené, 
stejně jako další zajímavé informace o řešení postaveném na 
Microsoft Project 2010, najdete na lokalizovaných stránkách 
www.microsoft.cz/project.

Projektů, které lze efektivně řešit s aplikací Project 2010, je 
prakticky nekonečně mnoho. Podle zkušeností zákazníci nejčastěji 
používají řešení EPM od společnosti Microsoft na řízení:

Investičních a stavebních projektů – vhodné například pro • 
stavební společnosti, developery, ale i společnosti, které mají 
důležité investiční projekty (například plánují postavit nebo 
modernizovat výrobní závod).

IT projektů – každá společnost, která má vlastní IT oddělení, se • 
setkává se spoustou projektů, které je výhodné řídit s pomocí 
profesionálního řešení na projektové řízení. Ať už se jedná 
o implementaci nového systému (například ERP systému, 
systému na Business Intelligence), provedení zásadních změn 
(např. přechod na řešení nového dodavatele) nebo jen o běžné 
projekty, aplikace Project 2010 pomáhá mít takový projekt od 
začátku do konce pod kontrolou.

 Výzkumu a vývoje – například u vývoje nových produktů lze • 
vhodným projektovým řízení s pomocí rozumně využívané 
technologie zkrátit čas až o polovinu. Speciální podskupinou, 
ve které Project 2010 najde časté uplatnění, jsou projekty na 
řízení vývoje software a aplikací.

 Kritických business projektů jako jsou například fúze • 
a akvizice, restrukturalizace nebo odprodej produktové divize.

 Marketingových kampaní – nástroje projektového řízení • 
pomáhají sladit jednotlivé složky kampaně, zajistit 
nepřekročení přidělených fi nančních zdrojů a zvýšit tak 
celkovou návratnost marketingových investic (ROMI).

 …a mnoha dalších typů projektů.• 

Verze Microsoft Project 2010 přichází s největšími změnami za 
posledních nejméně 10 let. Změny jsou výrazné jak na straně 
klientských aplikací, tak i na straně serveru Project Server 2010. 
Mezi nejvýznamnější novinky patří:

Začlenění funkcí pro správu portfolia projektů přímo do 1. 
Project Server 2010.

Projektové workfl ow, které řídí životní cyklus projektu od 2. 
okamžiku vzniku projektové idee až po uzavření projektu.

Pokročilé plánování projektů přes webové rozhraní – je 3. 
možné projektové plány vytvářet, upravovat a řídit přímo 
přes webové rozhraní.

Využití úzké integrace s technologií SharePoint například na 4. 
zjednodušení a zefektivnění procesu schvalování časových 
výkazů, na zajištění oběhu dokumentů a informací nebo 
na vytváření speciálních pracovních prostorů podle typu 
projektu.

Co je nového ve verzi Project 2010?Příklady řešení postavených na technologii Microsoft Project

Dostupné edice a licencování
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členy týmu díky možnostem sdílení obrazovky, indikátorům 
přítomnosti nebo možnostem uspořádat audio nebo 
videokonference.

Nasazení řešení postaveného na bázi Project 2010 je úkol, který 
potřebuje podporu ze strany IT profesionálů. Ti ocení zejména:

Jednoduchou a intuitivní centralizovanou správu celého • 
řešení, kdy lze projektovým manažerům přidělit práva ke 
správě určitého projektu (např. k určení, kdo může prohlížet 
nebo upravovat projektové informace). Pokročilé funkce pro 
delegování a nastavení dílčích administrátorů pak zajišťují 
možnosti řízení projektů a portfolia projektů při zachování 
bezpečnostních a procesních standardů.

Rozšířenou interoperabilitu nejen s technologiemi společnosti • 
Microsoft (například SharePoint, Exchange nebo SQL Server), 
ale i s technologiemi jiných výrobců.

Nezávislost na komponentě ActiveX• ®, což usnadňuje plošné 
nasazení a zlepšuje zabezpečení.

Škálovatelnost a výkon řešení – řešení je postavené na 64-bitové • 
architektuře, což zlepšuje výkonost řešení zvláště při práci 
s velkými a složitými projektovými portfolii.

Pro vývojáře je pak připraveno:

Pokročilé API.• 

Prostředí Project Server Interface (PSI), které je kompatibilní • 
s metodami použitými ve verzi 2007 a nyní obsahuje i vlastnosti 
a funkce spojené s řízením portfolia projektů.

 Spolupráce s produkty Visual Studio 2010 a SharePoint • 
Designer 2010. Díky integraci s technologií SharePoint mají 
vývojáři přístup i k silné vývojářské platformě postavené na 
této technologii – například ke službě Business Connectivity 

Services, která umožňuje integraci mezi daty v podnikových 
systémech, službami a informacemi na webu a klientskými 
aplikacemi balíku Offi ce.

S novou verzí Project 2010 najdou podporující řízení 
projektů využití i ze strany vedoucích pracovníků organizace. 
Díky pokročilým metodám pro správu portfolia projektů 
a možnostem nastavení vlastních kritérií pro hodnocení projektů 
může vedení snadno stanovit, které projekty se budou realizovat 
a které nikoliv.

Výběr optimálního portfolia projektů probíhá v několika krocích:

Stanovení priorit strategických cílů organizace.1. 

Posouzení projektů z různých pohledů – především z pohledu 2. 
strategické hodnoty, fi nanční návratnosti projektu a rizika.

Nastavení omezení z pohledu dostupných zdrojů – může 3. 
se jednat například o lidské zdroje, fi nanční zdroje nebo 
kapacity zařízení.

Určení povinných nebo vynucených projektů.4. 

Automaticky se vygeneruje návrh, který maximalizuje efekt 5. 
vybraného portfolia. Tento návrh lze velmi jednoduše 
manuálně upravovat přidáváním dalších projektů nebo 
naopak odebíráním navržených projektů.

Na základě zvoleného portfolia potom nastupuje analýza 6. 
zdrojů a kapacit s cílem maximalizovat využití zdrojů. V rámci 
analýzy je samozřejmě možné modelovat různé varianty 
postupů (například nábory nových zaměstnanců, dočasné 
zvýšení kapacit řešené pronájmem apod.).

Souhrnné panely (dashboards) potom manažerům pravidelně 
poskytují informace o aktuálním stavu jednotlivých projektů nebo 
celého portfolia, což vede ke kvalitnějším a rychlejším rozhodnutím.

Možnosti nástrojů pro vyhledávání – ať už osob nebo • 
projektových informací (dokumenty, zdroje, úlohy apod.).

Nástroje pro spolupráci týmu jako jsou wiki, blogy nebo • 
týmové stránky.

Službu Business Connectivity Services pro integraci s daty • 
v podnikových systémech.

Možnost přidávání metadat k jednotlivým dokumentům.• 

Pro členy projektových týmů je vždy určitým problémem 
získávat aktuální údaje, spolupracovat na určitých dokumentech 
a vykazovat aktuální činnost. S řešením Project 2010 získávají 
nástroj, který zajistí, že:

Informace na sdíleném portálu SharePoint jsou aktuální a je • 
možné je synchronizovat s údaji na osobních počítačích pro 
práci offl ine

Komplexní vykazování pracovního času – Vykazovat práci lze • 
jak celkovým objemem odvedené práce, tak i po jednotlivých 
dnech. Vykazování lze též rozšířit i o neprojektové 
aktivity a prostřednictvím časového rozvrhu řešit 
komplexní vykazování pracovního času, které lze následně 
synchronizovat např. s personálním systémem apod. 

Vyplněné výkazy činností a časové rozvrhy (timesheets) jsou • 
následně odeslány na schválení projektovým manažerům. 
Oprávněná osoba je může schválit hromadně. Zároveň je 
možné jednoduše delegovat zástupce pro schvalování.

Aktuální úkoly projektu mohou být pro daného člena týmu • 
synchronizovány s úkoly v aplikaci Outlook a jsou následně 
seskupeny podle jednotlivých projektů.

Propojením s dalšími technologiemi (například řešení • 
sjednocené komunikace) lze výrazně zlepšit komunikaci mezi 

Každý projektový manažer ocení, když bude mít svoji práci 
přehlednější, rutinní úkoly automatizované a členy týmu pod 
dostatečnou kontrolou. Pomocí aplikace Project 2010 může například:

Intuitivně naplánovat projekt a případně upravovat plán projektu • 
tak, aby vyhovoval všem požadavkům kladeným na projekt

Aplikovat na projektová data různé pohledy, které usnadní • 
komunikaci se členy projektového týmu, vedoucími pracovníky 
organizace a dalšími podílníky projektu

Rozplánovat jednotlivé úkoly, rozdělit je mezi členy týmu • 
a sledovat aktuální plnění úkolů. Úlohy je nově možno plánovat 
pomocí tzv. manuálního režimu plánování, které nabízí stejnou 
volnost jako např. aplikace Microsoft Excel. Snadno řešit vzniklé 
problémy (například konfl ikt zdrojů nebo přetíženost), na které 
je automaticky upozorňován spolu s návrhem možného řešení.

Mít stálý přehled o aktuálním stavu projektu díky pokročilým • 
funkcím pro sledování průběhu projektu, které umožní 
srovnat aktuální plán s původním plánem a skutečně 
odvedenou prací.

Řídit projekt odkudkoli a kdykoli díky webovému rozhraní, • 
které umožňuje vytvářet a upravovat projektové plány, a díky 
silné integraci s technologií SharePoint, aplikacemi balíku Offi ce 
a serverem Exchange lze využít funkce pro mobilní připojení 
nebo práci offl ine.

Celé řešení Project 2010 je postavené na spolupráci s technologií 
SharePoint 2010. To umožňuje využít možnosti robustní platformy 
pro spolupráci a práci s informacemi jako například:

Nástroje pro Business Intelligence (např. služby Excel Services) • 
a vytvářet přehledné reporty a panely pro snazší rozhodování.

Pracovní postupy (workfl ows) a zajistit předepsaný • 
schvalovací proces a oběh dokumentů.

 Projektoví manažeři

 Členové projektového týmu

Manažeři fi rem a organizací IT profesionálové

Různé pohledy a využití různých metodik se přizpůsobí požadavkům. 
projektového manažera

Pomocí zabudovaných funkcí je možné jednoduše přiřadit úkoly 
členům týmu a vidět, které úkoly zůstaly nepřiřazené a kteří členové 
jsou přetížení.

Využitím integrace s technologií SharePoint je zajištěno, že členové 
týmu pracují s aktuálními informacemi a vzájemně mohou 
spolupracovat.

Delegovat zástupce lze nyní během několika vteřin.Nástroje pro řízení portfolia projektů pomáhají vrcholovým 
manažerům rozhodnout, které projekty spustit.

Pokročilé možnosti modelování, plánování a reportingu 3. 
umožňují manažerům mít projekty neustále pod plnou 
kontrolou.

Možnosti práce kdykoli a odkudkoli – díky přístupu přes 4. 
webové rozhraní, možnostem propojení s mobilními 
zařízeními a integraci s aplikací Outlook je možné pracovat 
na projektu, ať jste kdekoli.

Uživatelé mají k dispozici známé a intuitivní prostředí, které 5. 
zvyšuje produktivitu, zlepšuje spolupráci projektového týmu 
a snižuje nároky na zaškolování.

Řešení EPM od společnosti Microsoft je postaveno 6. 
na robustní platformě zajišťující bezpečnost, fl exibilitu, 
škálovatelnost a silné vývojové prostředí pro vývoj aplikací.

Společnost Microsoft vyvíjí technologii na řízení projektů 
již téměř čtvrtstoletí. Za tu dobu se stala podle hodnocení 
nezávislých analytiků i podle počtu prodaných řešení lídrem 
v této oblasti.

Mezi hlavní výhody řešení EPM od společnosti Microsoft patří 
především:

Pokročilá integrace s ostatními nástroji společnosti Microsoft 1. 
– balíkem aplikací Offi ce, serverem Exchange, technologií 
SharePoint, databázovým serverem SQL nebo aplikací 
Visio. Díky této vzájemné integraci se výrazně usnadňuje 
komunikace, spolupráce, práce s informacemi i vlastní práce 
s řízením zdrojů.

Sjednocené řešení pro řízení jednotlivých projektů i celého 2. 
portfolia projektů, což pomáhá organizacím identifi kovat 
ty správné projekty a zároveň je i správně provést.

Řešení Enterprise Project management 2010 nabízí celou řadu 
nástrojů pro efektivní správu projektových portfolií. Zajistí 
vám stálý přehled a kontrolu nad plány, fi nancemi a prací na 
projektech a podpoří týmovou spolupráci projektových týmů 
díky integraci se známými aplikacemi balíku Microsoft Offi ce, 
technologií SharePoint a serverem SQL.

Microsoft® Project 2010

Hlavní výhody projektového řízení od společnosti Microsoft

Podpora řízení projektů vybudovaná na aplikaci 
Microsoft Project 2010 
Pokrývá celý životní cyklus projektu od identifi kace problému, 
přes defi nici cílů projektu, naplánování projektu až po jeho 
realizaci a vyhodnocení. Zároveň dokáže pracovat i s celým 
portfoliem projektů a na základě stanovených priorit a omezení 
poskytuje skvělý nástroj pro výběr těch nejvhodnějších projektů, 
které má organizace možnost provést.

Aplikace Microsoft Project 2010 svojí jednoduchostí připomínají práci 
s aplikací Excel – je možné třídit, fi ltrovat, přidávat sloupce nebo 
formátovat, přesně jak jste zvyklí.

Ukázky Microsoft® Project 2010




