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Powerproject
AAN DE SLAG MET POWERPROJECT
Wij bedanken u voor de aanschaf van Powerproject, een krachtige,
eenvoudig te gebruiken projectmanagement oplossing die speciaal
ontworpen is om projecten te plannen en tijdig, en binnen het
budget, op te leveren.

Dit boekje is ontworpen om u te helpen zo snel mogelijk te
beginnen met het gebruiken van Powerproject. Het is een
introductie in een aantal van de belangrijkste.
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▲

Installeren van Powerproject

Om Powerproject te installeren:

1. Zoek het setup.exe bestand in de map waarin u de download installatie
bestanden hebt uitgepakt.

2. Volg de stappen in de installatie routine om Powerproject te installeren.
3. Als Powerproject eenmaal is geïnstalleerd, start u het programma door
het te selecteren in het Windows® Start menu of via het Windows Start
scherm.

▲

Powerproject voor de eerste keer openen

Wanneer u een nieuwe gebruiker bent
Wanneer u Powerproject voor het eerst opent, verschijnt het Powerproject
Activering dialoogvenster.
U kunt Powerproject gebruiken voor een testperiode zonder het te activeren.
U moet Powerproject echter wel activeren om door te kunnen gaan wanneer de
testperiode is afgelopen.
Tot u Powerproject activeert, verschijnt steeds als u de software start een
activeringsherinnering.

Wanneer u een Internet verbinding heeft kunt u Powerproject automatisch
activeren via het Internet. Wanneer u geen Internetverbinding heeft, kunt u
Powerproject handmatig activeren met behulp van de Support afdeling.
Activeren van Powerproject via Internet is sneller en makkelijker dan activeren
via de Support afdeling.
Om Powerproject te activeren:

1. Als u een Internetverbinding beschikbaar heeft controleert u of de
verbinding actief is.

2. Klik op Activeren. Het Product Activeren dialoogvenster verschijnt. Merk
op dat wanneer u kiest om Powerproject in de trialmodus te gebruiken
i.p.v. direct te activeren, u dit dialoogvenster altijd kunt openen door te
klikken op Activeren op het Activeren tabblad van de Backstage view.
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Voer de details in bij de velden van het dialoogvenster – u moet alle velden
invullen – klik dan op OK. Powerproject probeert zichzelf automatisch via
Internet te activeren.

3. Indien uw serienummer hoort bij een standalone licentie, verschijnt een
dialoogvenster met de informatie dat de activering is gelukt, wanneer de
activering voltooid is. U kunt nu doorgaan met het gebruiken van Powerproject.
4. Indien uw serienummer behoort bij een netwerk licentie – één die is
opgenomen in een licentie server – verschijnt het Lokaliseer Licence
Server dialoogvenster. Voer de naam van de computer in waarop de
licentie staat en klik op OK. Neem contact op met uw systeembeheerder
als u de naam van de computer niet weet.
5. Powerproject probeert de licentie op te halen van de licentie server.
Indien een licentie beschikbaar is verschijnt een dialoogvenster dat aangeeft dat Powerproject nu is geconfigureerd om de licentie van de licentieserver op te halen. U kunt nu doorgaan met het gebruiken van
Powerproject.
In sommige gevallen lukt automatische activering niet.
Automatische activering werkt niet in de volgende situaties:

• Wanneer u geen verbinding heeft met Internet, of wanneer uw Internetverbinding momenteel niet actief is

• Indien u een enkele kopie van Powerproject heeft geïnstalleerd en
probeert te activeren op meer dan één computer.

• Wanneer u Powerproject herinstalleert op een computer waarvan de
hardware aanzienlijk gewijzigd is.

• Wanneer automatische activering faalt, verschijnt een dialoogvenster met
informatie over het probleem en er wordt gevraagd om Powerproject
handmatig te activeren – met de Product Activering wizard – of om contact
op te nemen met de support afdeling van Elecosoft B.V. (030-2729976)
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Indien u een bestaande gebruiker bent
Indien u een bestaande Powerproject gebruiker bent die nu upgrade naar Versie
15 op dezelfde computer, herkent Powerproject uw bestaande licentie en kunt u
de software gebruiken zonder opnieuw te moeten activeren.
Indien u een bestaande gebruiker bent die nu upgrade naar Versie 15 op een
andere computer, verschijnt het Activeren Powerproject dialoogvenster
wanneer u Powerproject de eerste keer opent. Volg onderstaande instructies
om Powerproject uw bestaande licentie te laten herkennen.
Als uw bestaande licentie op een andere computer staat – misschien als deel van
een licentie-pool:

1. Klik op Doorgaan met Testperiode. Er verschijnt een ander dialoogvenster
dat het resterend aantal dagen van de testperiode aangeeft.

2. Klik op Doorgaan test in dit dialoogvenster om Powerproject te starten in
test modus.

3. Klik op het Bestand tabblad, klik vervolgens op Activeren om het
Activeren tabblad van de Backstage weer te geven.

4. Klik op Configureren. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de naam
van de computer kunt specificeren waarop uw bestaande licentie staat.
Wanneer de licentie gevonden is kunt u doorgaan met Powerproject te
gebruiken.
Indien uw bestaande licentie lokaal op uw oude computer staat:

1. Klik op Doorgaan met Testperiode. Er verschijnt een ander dialoogvenster
dat het aantal resterende dagen van de testperiode aangeeft.

2. Klik op Doorgaan Test in dit dialoogvenster om Powerproject te starten in
test modus.

3. Klik op het Bestand tabblad, klik vervolgens op Activeren om het
Activeren tabblad van de Backstage view weer te geven.

4. Klik op Verplaats Licentie. De Verplaats Licentie wizard verschijnt. Volg de
stappen in de wizard om de licentie van uw oude computer te verplaatsen
naar uw nieuwe computer.
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▲

Uw eerste project aanmaken

Om een nieuw project te maken:

1. Start Powerproject door het te selecteren in het Windows® Start menu of
vanuit het Windows Start scherm. Wanneer u al één of meer projecten
heeft gemaakt of geopend in Powerproject, verschijnt het Recent tabblad
van de Backstage view, dat de projecten toont die u het laatst heeft
geopend. Wanneer u nog geen projecten heeft geopend, verschijnt het
Nieuw tabblad van de Backstage view:
2. Het Nieuw tabblad van de Backstage view toont alle sjablonen die
beschikbaar zijn. Klik op Tutorial Sjabloon om te specificeren dat u een
project wilt maken gebaseerd op dit sjabloon.
3. Voer een naam in voor het projectbestand in het Bestand Naam veld en
een omschrijving van het project in het Titel veld.

4. Voer een datum in die op maandag valt in het Start veld – het sjabloon
zorgt er dan voor dat de weeknummers gelijklopen met de maandagen –
klik hierna op Aanmaken om het project aan te maken.
5. U krijgt nu het nog grotendeels lege hoofdvenster van Powerproject te
zien met daarin de daarvoor kenmerkende volgende schermonderdelen:
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▲

Het Powerproject venster

Wanneer het project opent wordt een kaartvenster getoond en Powerproject
ziet eruit als op onderstaande afbeelding:
Snelle Toegang Werkbalk

Lint Kalenderschaal

Lint tabbladen
Tabel (tabel)
Balkkaart
Eigenschappen
view
Object
Bewerken
werkbalk
Statusbalk

Merk op dat afhankelijk van het sjabloon dat u gebruikt om uw project te maken,
de project view, de eigenschappen view – en andere elementen van het
Powerproject venster – niet zichtbaar zouden kunnen zijn.

Het Lint

Het Lint is ontworpen om snelle toegang te krijgen tot de functies die u nodig
heeft terwijl u werkt in uw projecten.
De functies zijn in logische groepen geplaatst, die bij elkaar staan op tabbladen.
Elk tabblad is gerelateerd aan een soort activiteit, zoals weergeven van
verschillende items in een view of werken met allocaties.
Klik op de Lint tabbladen om van de één naar de ander te gaan en open de
functies erin.
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Om de functie van een knop te zien houdt u de muis erboven. Er verschijnt een
venster met de naam van de functie en een korte omschrijving.
Het Bestand tabblad verschilt enigszins van de andere Lint tabbladen: klik erop
om de Backstage view weer te geven, met daarin de functies die u gebruikt om
dingen te doen voor een project in plaats van in een project.

Snelle Toegang Werkbalk
Boven het Lint, links bovenin het Powerproject venster, vindt u de Snelle
Toegang Werkbalk. U gebruikt de knoppen op deze werkbalk om een aantal veel
gebruikte functies te openen.

View tabbladen
U gebruikt de view tabbladen boven tabel en balkkaart om te schakelen tussen de
verschillende views die u momenteel heeft geopend in een project. Telkens als u
een nieuwe view opent verschijnt deze onder een nieuwe tab. U kunt een view
sluiten door op het kruisje rechtsboven in het tabblad te klikken.

Project view
De Project view geeft een beeld van het hele project, of het
hele projectprogramma. Naast het weergeven van de
natuurlijke hiërarchie van een project, toont de project view
ook de verschillende bibliotheken van de objecten, inclusief de
hulpmiddelen, kostengroepen, codebibliotheken en kalenders.
Klik op het + vakje naast een object in project view om dit uit te
klappen en de inhoud te zien.
Eén van de snelste manieren om hulpmiddelen, kosten, codes
en kalenders toe te wijzen aan taken is om deze te slepen uit de
Project view naar taken in de balkkaart.
U kunt de project view ook gebruiken om te navigeren tussen
kaarten, om kaarten in de projecthiërarchie te herschikken en te
schakelen tussen de verschillende hiërarchische views
(natuurlijke volgorde, RBS en CBS).
De project view is gekoppeld aan de tabel. U kunt de afmeting
van het venster de project view in beslag neemt wijzigen door
de verticale balk die het van de tabel scheidt te slepen. Om de
project view in of uit te schakelen
klikt u op
in de statusbalk.
9
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Tabel
De Tabel toont informatie over balken,
taken en allocaties. Een typische tabel zou
Naam, Start, Duur en Eind kolommen
kunnen tonen. U kunt kolommen
toevoegen en verwijderen uit de tabel en
virtueel elke projectinformatie in elke
kolom tonen door de kolommen te
configureren om bepaalde velden weer te
geven. U kunt uw eigen formules maken
om precies de informatie die uw wilt zien in de tabel kolommen te tonen.
U kunt balken en taken bewerken door typen in de tabel. Bijvoorbeeld, u kunt
namen van balken of taken invoeren en de start en einddatums specificeren door
ze te typen in de betreffende kolommen.

Balkkaart
De Balkkaart is het gebied waar u de taken tekent en linkt
om uw projectplanning te maken. De meeste projecten
bevatten een aantal verschillende kaarten. Iedere kaart
heeft een serie genummerde balken – ook wel lijnen of
regels genoemd – die elk een of meer taken bevatten.
U kunt de breedte van de balkkaart wijzigen om deze
breder of smaller te maken. Hiervoor versleept u de
verticale lijn die de balkkaart scheidt van de tabel.

Kalenderschaal
De kalenderschaal wordt bovenaan elke balkkaart weergegeven. Het toont het
tijdplan van projecten – met andere woorden wanneer taken gepland zijn voor
uitvoering.
U kunt een verscheidenheid aan tijdseenheden weergeven in de kalenderschaal,
bijvoorbeeld dagen, weken, maanden en jaren, elk op zijn eigen regel. U kunt
kalenderschaalregels toevoegen en verwijderen om de tijdseenheden die u wilt
zien, weer te geven.
U kunt de horizontale schaal van een project wijzigen door één van de rode
verticale streepjes in de kalenderschaal te verslepen (slepen naar links schuift de
horizontale schaal in elkaar), 'uitzoomen' om meer taken minder gedetailleerd te
zien (slepen naar rechts rekt de horizontale schaal uit), 'inzoomen' om minder
taken meer gedetailleerd te zien.

U kunt de kalenderschaal splitsen in twee of drie gedeeltes (of schaalzones),
waarbij elk een andere schaal laat zien.
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Bijvoorbeeld, u zou de afgelopen en volgende weken op een kleine schaal
kunnen laten weergeven en de huidige week op een grotere schaal.

Eigenschappen view

De Eigenschappen view verschijnt in het onderste gedeelte van het Powerproject venster. Het is verdeeld in een aantal tabs, waarvan elk een ander soort
informatie geeft over de geselecteerde taak of balk. U kunt de eigenschappen
view gebruiken om informatie over de huidige geselecteerde balk of taak te zien
en te bewerken.
Om de eigenschappen view in of uit te schakelen, klikt u op
in de statusbalk.

Object Bewerken werkbalk
U kunt de Object Bewerken werkbalk gebruiken om een verscheidenheid aan
bewerkingen uit te voeren op balken, taken, links en allocaties. Bijvoorbeeld, u
kunt voortgang invoeren, duur van taken verplaatsen en wijzigen en codes en
kalenders toewijzen aan taken.

Statusbalk
De Statusbalk toont meldingen terwijl u werkt aan uw projecten. Hij bevat ook
een aantal handige knoppen die u kunt gebruiken om elementen van het
Powerproject venster aan en uit te schakelen, inclusief de Project view, de
Balkkaart en de Eigenschappen view. Maar ook hulpmiddel gerelateerde
knoppen zoals Histogram en Hulpmiddel Inzet View.
Gebruik de schuifknop aan de rechterzijde van de statusbalk om in en uit te
zoomen op uw project.
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Bibliotheek Verkenner

De Bibliotheek Verkenner toont alle bibliotheek objecten in uw project, zoals
hulpmiddelen, kalenders en codes. U gebruikt de Bibliotheek Verkenner om
bibliotheekobjecten te maken, bewerken en verwijderen. De Bibliotheek
Verkenner heeft een hiërarchische structuur, hetzelfde als die van de Windows
Verkenner.
Om de Bibliotheek Verkenner te openen klikt u, op het View tabblad, in de Toon
groep, op Bibliotheek Verkenner, of klikt u op
in de Snelle Toegang
werkbalk. De Bibliotheek Verkenner opent in een nieuw tabblad.
De boomstructuur in het linker paneel van de Bibliotheek Verkenner toont alle
beschikbare bibliotheken. De Lijst view, in het rechter paneel, toont de objecten
in de geselecteerde bibliotheek.
U kunt kiezen welke bibliotheken moeten worden getoond in de Bibliotheek
Verkenner: rechtsklik in de lijst view en selecteer Bibliotheken Tonen, selecteer
dan in het dialoogvenster dat verschijnt de bibliotheken die u getoond wilt
hebben.
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▲

Een eenvoudig project plannen

In dit deel leert u een aantal van de basistechnieken kennen die u gaat gebruiken
als u uw projecten gaat plannen in Powerproject. Terwijl u door dit deel heen
werkt, bouwt u een klein voorbeeldproject op. De technieken die u hierbij leert
zijn van toepassing op alle projecten die u plant met Powerproject.

Uw eerste taak aanmaken
Om een taak te maken:

1. Plaats de muiscursor boven de eerste balk in de balkkaart.
2. Houdt de linker muisknop ingedrukt, sleep nu de muiscursor naar rechts.
Terwijl u sleept verschijnt een pop-upvenster met daarin de startdatum,
de einddatum en de duur van de nieuwe taak die u aan het tekenen bent.

3. Laat de muisknop los wanneer de taak 10 dagen lang is.
4. Powerproject toont de duur en startdatum van de taak in de tabel, maar
geeft er geen naam aan. Klik in balk 1 in de Naam kolom, typ Taak 1, klik
vervolgens weg van het veld om de bewerking te beëindigen.

Balken en taken kopiëren en plakken
1. Klik op de 1 in de Regel kolom van de tabel. Balk 1 is geselecteerd.
2. Op het Start tabblad, in de Klembord groep, klikt u op Kopiëren.
3. Op het Start tabblad, in de Klembord groep, klikt u op Plakken.
De bestaande balk en de bijbehorende taken worden geplakt in balk 2.

4. Klik nog 3 keer op Plakken om de balk in de balken 3, 4 en 5 te plakken.
Wanneer u een enkele balk heeft gekopieerd en geplakt, hebben de taken
dezelfde naam. Klik in de Naam kolom voor elke balk en hernoem ze als
Taak 2, Taak 3, Taak 4 en Taak 5.

De duur van taken bewerken
Om de duur van een taak in de tabel te bewerken:

1. Klik in de Duur kolom op balk 2.
2. Verander de duur naar 3,5w (3½ week) en druk ENTER. Om de duur van
een taak in de balkkaart te bewerken:
13
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3. Plaats de muis boven het eind van taak 3 zodat de cursor verandert in
4. Houd de linker muisknop ingedrukt en sleep naar rechts.
5. Laat de knop los wanneer de taak 17 dagen lang is.

Taken in de balkkaart verplaatsen
1. Beweeg de muiscursor over taak 4 zodat de cursor
verandert in

.

2. Houd de linker muisknop ingedrukt en sleep naar rechts.
3. Laat de muisknop los wanneer de taak ongeveer twee
weken later verschijnt.

Meerdere taken op een balk tekenen
Meerdere taken op een balk tekenen kan erg handig zijn. Bijvoorbeeld, u zou
elke balk in een project kunnen gebruiken voor een huis en elke taak voor
activiteiten zoals funderingen, daken, etc.

1. Plaats de muiscursor rechts van
de taak op balk 1.

2. Klik en sleep naar rechts om een
andere taak te tekenen.

3. Laat de muisknop los wanneer
de taak 5 dagen lang is.

Taken linken
U bepaalt de volgorde waarin taken uitgevoerd worden door links te tekenen
tussen de taken in de balkkaart:

1. Plaats de muiscursor linksonder de eerste taak
op balk 1 zodat de cursor verandert in

.

2. Houd de linker muisknop ingedrukt en sleep de
cursor weg. Merk op dat u nu een lijn heeft van
het eind van de eerste taak naar de cursor.
3. Plaats het eind van de link links bovenaan de taak op
balk 2 zodat de cursor verandert in
, laat dan de
muisknop los. Er is nu een link getekend tussen de
twee taken.
4. Teken nu een link van het eind van de taak op balk 2
naar het begin van de tweede taak op balk 1.
Er zijn veel manieren om taken in een project te linken. U kunt bijvoorbeeld
taken automatisch linken:
14
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1. Klik op 2 in de Regel kolom van de tabel om de balk te selecteren.
2. Houd de SHIFT knop ingedrukt en klik op nummer 5 in de Regel kolom.
De balken 2,3,4 en 5 zijn nu geselecteerd.

3. Op het Start tabblad, in de Planning
groep, klikt u op Links en selecteert u
Link Taken. Er worden nu links getekend
tussen de taken.

Uw project herberekenen
Een project herberekenen reorganiseert de taken volgens hun links en
beperkingen in het project. Om een project te herberekenen:

1. Op het Start tabblad, in de Herberekenen groep, klikt u op herbereken
Groep.

2. Achtereenvolgens verschijnen twee dialoogvensters. Klik op OK om te
bevestigen. De taken in het project worden herberekend en er verschijnt
een herberekeningsrapport in uw web browser.
3. Sluit de web browser wanneer u het rapport heeft gezien.

Uw project opslaan
U zult opgemerkt hebben dat terwijl u aan het werk was in uw project, de
achtergrond van de balken die u heeft bewerkt blauwgrijs gekleurd werd. De
blauwgrijze kleur geeft niet-opgeslagen wijzigingen aan. Om uw project op te
slaan klikt u op in de Snelle Toegang werkbalk. De kleur verdwijnt nu.
Merk op dat wanneer u opslaat, er gevraagd wordt of u de wijzigingen in de view
zowel als de wijzigingen in het project wilt opslaan wanneer u iets aan
de huidige view heeft gewijzigd.

Een hulpmiddelbibliotheek maken
Powerproject is een resource management tool, dat werkt met permanente
hulpmiddelen zoals mensen en machines, en verbruiksgoederen zoals
materialen, componenten en voorzieningen.
U kunt uw hulpmiddel bibliotheek organiseren als een hiërarchie van
vaardigheden. Powerproject ondersteunt aanvraag en ingepland hulpmiddel
management: u kunt hulpmiddelaanvragen toewijzen aan taken in de eerste
stadia van de projectplanning, om aan te geven dat er een vraag is voor een
15
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bepaald soort hulpmiddel. In latere stadia van de projectplanning kunt u de
aanvragen honoreren door bepaalde hulpmiddelen toe te wijzen aan de taken.
Om een hulpmiddel bibliotheek aan te maken:

1. Klik op
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

in de Snelle Toegang werkbalk om de Bibliotheek Verkenner te
openen.
In de Bibliotheek Verkenner klikt u op Permanent
Hulpmiddel in het linker paneel. Er verschijnt nu
een bestaande permanent hulpmiddel map in het
rechter paneel. U gaat nu uw eigen mappen
aanmaken.
Rechtsklik in een leeg deel van het rechter paneel
en selecteer Nieuwe Map. Er wordt een nieuwe
hulpmiddel map aangemaakt, met de cursor in de
Naam kolom.
Voer Dakdekkers in en druk op ENTER.
Dubbelklik op de Dakdekkers map om deze te openen.
Rechtsklik op een leeg deel van het rechter paneel en selecteer Nieuw
Permanent Hulpmiddel.
Er is nu een nieuw permanent hulpmiddel
aangemaakt met de cursor in de Naam kolom.
Voer Bob Smit in als naam voor dit hulpmiddel.
Maak nog twee hulpmiddelen aan in deze map
genaamd Jan Peters en Martijn Webber.

U gaat nu een andere permanent hulpmiddel map aanmaken:

1. Klik op

in de Snelle Toegang werkbalk om één niveau naar boven te
gaan in de hulpmiddel hiërarchie.
2. Volg de stappen hierboven om een nieuwe permanent hulpmiddel map te
maken genaamd Elektriciens, met een permanent hulpmiddel genaamd
Janet Griffiers.
3. Klik op in het bibliotheek Verkenner tabblad om de Bibliotheek
verkenner te sluiten.

Hulpmiddelen toewijzen aan taken
U kunt hulpmiddelen toewijzen door ze vanuit de project view
te slepen en te plaatsen op taken in de balkkaart:

1. Klik op + naast Permanent Hulpmiddel in de project view
om de permanent hulpmiddel mappen te tonen.

2. Klik op + naast elk van de mappen die u heeft gemaakt om
ze te openen.

3. Sleep hulpmiddel Martijn Webber en plaats deze op taak 2.
4. Sleep Janet Griffiers en plaats haar op taak 3.
5. Sleep en plaats Bob Smit naar taak 5.
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Een allocatie histogram tonen
U kunt histogrammen gebruiken om hulpmiddel- en kosteninformatie in een
grafiek weer te geven, en daarbij direct belangrijke bijgewerkte informatie
accentueren.
Om de allocatie van dakdekkers in een grafiek weer te geven:

1. Op het View tabblad, in de Grafiek groep, klikt u op Nieuw Histogram.
Er verschijnt een nieuw paneel onderaan de balkkaart.

2. Klik op het eerste vakje in het rolmenu in het histogrampaneel en
selecteer het keuzevakje links van de Dakdekkers map om aan te geven
dat u de permanente hulpmiddelen in de Dakdekkers map in een grafiek
wilt opnemen.

3. Klik op het tweede keuzevakje van het rolmenu in het histogrampaneel
en selecteer Allocatie, Beschikbaarheid en Over-Allocatie. Er verschijnt
een histogram met daarin een grafiek met de allocatie van dakdekkers. U
kunt het histogram paneel desgewenst vergroten.

Kleurcodering op taken
U kunt de taken in uw projecten een kleurcodering geven zodat ze herkenbaar
zijn. U gebruikt codebibliotheken om dit te doen. Bijvoorbeeld, u zou
codebibliotheken kunnen gebruiken om de afdeling of de verantwoordelijke
persoon voor elke taak te tonen, of de locatie van elke taak.
1. Klik op
in de Snelle toegang werkbalk om de Bibliotheek Verkenner te
openen.
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2. In de Bibliotheek Verkenner klikt u op Codebibliotheek in het linker
paneel.
3. Rechtsklik op een leeg deel van het rechter paneel en selecteer Nieuwe
Codebibliotheek. Noem deze Locatie.
4. Dubbelklik op de Locatie map om deze te openen.
5. Rechtsklik op een leeg deel van het rechter paneel en selecteer Nieuw
Codebibliotheekitem. Noem het Groningen.
6. Maak nog twee code bibliotheek items aan in deze map. Noem ze Utrecht
en Nijmegen.
7. Klik op de Voorgrond kolom en wijs een kleur toe aan elk codebibliotheek
item.
8. Sluit het Bibliotheek Verkenner tabblad.

9. U kunt codebibliotheek items toewijzen aan taken op dezelfde manier als
u permanente hulpmiddelen toewijst aan taken: door ze te slepen vanuit
het project en ze te plaatsen op taken in de balkkaart.
Probeer dit nu: sleep en plaats verschillende Locatie codes naar elk van de
taken in het project.
10. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u de Locatie codes in de
huidige view getoond wilt hebben. Klik op Ja om de codes in de balkkaart
te tonen.

Voortgang invoeren op een project
U voert voortgang in op uw projecten om ze up to date te houden. Powerproject
laat u voortgang invoeren op verschillende manieren, inclusief voortgangsperiodes, om aan te geven wanneer een taak is voltooid. U kunt ook een baseline van
projecten maken, om gepland werk op te slaan om het te vergelijken met de
voortschrijdende projecten.
Indien de voortgang niet op de taak verschijnt, rechtsklikt u op de balkkaart en
selecteert u Opmaak Balkkaart om het Opmaak Balkkaart dialoogvenster te tonen,
daarna selecteert u het Toon markering op taken selectievakje op het Voortgang
tabblad van het dialoogvenster en klikt u op Sluiten.
Om de taak 2 voortgang te geven vanuit haar allocatie in 'voortgangsinvoer
modus':
18
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1. Op het Start tabblad, in de Voortgang groep, klikt u op het Invoer
Voortgang uitvouwmenu en selecteert u Voortganginvoermodus.

2. Plaats de muiscursor boven de Martin Webb allocatie tot de cursor
verandert in

.

3. Klik en sleep naar rechts tot de allocatie ongeveer 50% voortgang heeft.
4. Rechtsklik op taak 2 en selecteer Voortgang via Allocaties om de
voortgang toe te passen op de taak.

Een project afdrukken
U kunt afdrukken wat u ziet op het scherm, inclusief de balkkaart, tabel en
histogrammen. Er zijn veel afdrukmogelijkheden, en u kunt afdrukken op een
enkel blad papier, of op zoveel als u wilt. U kunt uw eigen 'kaders' ontwerpen
voor uw afdrukken, met bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam, adres en logo.
U kunt eenvoudig onderwerpen uitsluiten van een afdruk. U wilt bijvoorbeeld
links, voortgang, speling of het kritieke pad uitsluiten, afhankelijk van wie de
afdruk te zien krijgt. U kunt de knoppen in de Weergeven/Verbergen groep op
het Opmaak tabblad gebruiken om items uit te sluiten uit de huidige view voor u
gaat afdrukken.
Om de huidige view af te drukken:

1. Klik op het Bestand tabblad, klik dan op Afdrukken om het Afdrukken
tabblad van de Backstage view te zien.

2. Klik op Nu Afdrukken. Het resultaat wordt nu naar uw standaard printer
gestuurd.
In plaats van klikken op Nu Afdrukken op het Afdrukken blad van de Backstage
view, klikt u op Afdrukopties, als u de printer wilt specificeren waarheen u het
resultaat wilt sturen, met een hoeveelheid van andere afdrukmogelijkheden.
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▲

Powerproject help

Powerproject's online help voorziet u van alle informatie die u nodig heeft om
Powerproject volledig te kunnen gebruiken, in een toegankelijke opmaak.

Toegang tot de online help

Powerproject's online help is context-gevoelig. Dit betekent dat waar u ook bent
in de software, u altijd toegang heeft tot het helpbestand dat precies past bij wat
u aan het doen bent. U heeft op diverse manieren toegang tot het helpbestand:

• Druk op F1. U ziet help die verwijst naar het dialoogvenster waar u op dit
moment naar kijkt. Als u op F1 klikt zonder een geopend dialoogvenster, ziet
u het hoofdscherm van het helpbestand.
• Klik op het Bestand tabblad, klik vervolgens op Help om het Help tabblad
van de Backstage view weer te geven, klik nu op Help. U ziet nu het
hoofdscherm van het helpbestand.
Het linkerpaneel van het help venster, het Navigatie paneel, is verdeeld in een
aantal tabbladen – Inhoud, Index en Termen – die u kunt gebruiken om de
informatie te vinden die u nodig heeft. Help onderwerpen worden getoond in
het rechterpaneel, het Onderwerp paneel.
Wanneer het helpbestand te veel van uw schermruimte inneemt kunt u het
Navigatiepaneel verbergen (met het grijze driehoekje) als u hetgeen u zocht
heeft gevonden, zodat u meer van het Powerproject venster kunt zien terwijl u
de help leest.
20
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Zoeken naar specifieke informatie

U kunt het Zoeken Tekstvak (met het vergrootglas) rechts bovenin gebruiken om
items te vinden die specifieke woorden of zinnen bevatten. U voert de woorden
of zinnen die u zoekt in om een lijst met items weer te geven die de woorden of
zinnen bevatten die u heeft ingevoerd.
Dit is een goede manier om informatie te vinden, en u zult merken dat het de
snelste manier is om de informatie te vinden die u nodig heeft.
Bijvoorbeeld: stel dat u wilt uitzoeken hoe u vakantiedagen op een kalender
aangeeft. Wanneer u zoekt naar Vakantie, vindt het Zoeken tabblad een aantal
items.
Helemaal bovenaan staat in een apart vak de definitie van de zoekterm in
relatie tot Powerproject. Dus Vakantie wordt hier gedefinieerd als “Een niet
werkbare periode”. Probeer ook maar eens andere termen: Baseline, Speling,
Voortgang, Kritieke pad,
Een van de eerste onderwerpen in de gevonden lijst, 'Uitzonderingen markeren
op de kalender, beschrijft hoe u vakantiedagen op een kalender aangeeft. De
andere items in de lijst geven meer informatie over vakantiedagen en kalenders
die nuttig kan zijn.
Als het Zoeken tabblad veel items vindt, kan het moeilijk zijn het juiste voor u te
vinden. U kunt uw zoekopdracht op de volgende manieren beperken:
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• Voeg meer woorden toe aan uw zoekopdracht. Bijvoorbeeld, stel dat u wilt
uitzoeken hoe u uw bedrijfslogo opneemt in uw afdrukken. Zoeken naar
afdrukken levert een groot aantal items op, maar zoeken naar afdrukken
bedrijfslogo levert maar twee items op, waarvan het eerste beschrijft hoe u
dit kunt doen.
• Zoeken naar zinnen in plaats van naar woorden. Bijvoorbeeld, stel dat u
informatie wilt vinden over permanente hulpmiddel kosten. Zoeken naar
permanente hulmiddelkosten levert alle items op die de woorden 'permanent', 'hulpmiddel' en 'kosten' bevatten, maar zoeken naar "permanente
hulpmiddelkosten" levert alleen het item op die de zin 'permanente
hulpmiddelkosten' bevatten.
U kunt zoeken naar specifieke onderwerpen en met het Zoeken tabblad precies
die informatie vinden die u nodig heeft. Kijk naar het 'Uitgebreide zoekmogelijkheden' item in de help voor informatie hoe u dit kunt doen.

Informatie vinden in de index
Het Index tabblad voorziet in een andere effectieve manier om snel informatie
te vinden. Het toont een lijst met termen en uitdrukkingen in meerdere niveaus.
Deze index items zijn gerelateerd aan items in de help. Wanneer u dubbelklikt op
een index item, verschijnt het bijbehorende item in het Onderwerp Paneel.
U kunt informatie vinden in het Index tabblad door naar beneden te scrollen op
het tabblad of door het woord of de zin die u zoekt in te typen.
Bijvoorbeeld, als u zoekt naar informatie over histogrammen, typt u histogrammen in het tabblad. Het 'Histogrammen' item verschijnt, samen met de
onderliggende items. Dubbelklik op een index item om het overeenkomende
item te tonen.
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Inhoudsopgave gebruiken

Het Inhoud tabblad toont een lijst van de helponderwerpen, gerangschikt in een
logische hiërarchie van boeken en pagina's. De inhoudsopgave update zichzelf
automatisch terwijl u door de helponderwerpen bladert, om te laten zien waar
elk onderwerp in de hiërarchie staat.
Het Inhoud tabblad is nuttig omdat het laat zien hoe de informatie in de help is
gestructureerd; items die informatie bevatten over een bepaald onderwerp
verschijnen zo dicht mogelijk bij elkaar in de inhoudsopgave.
Terwijl u bladert door de inhoudsopgave om informatie te vinden let dan ook bij
het overspringen van het ene onderwerp naar het andere op de 'verwante
onderwerpen' links (zie hieronder), omdat u tegen andere interessante
onderwerpen kunt aanlopen terwijl de hiërarchie zich opent en sluit.
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Zoeken naar informatie door gebruiken van 'verwante onderwerpen' links

Verwante onderwerpen links zijn erg handig om gedetailleerder informatie over
onderwerpen te vinden. De meeste onderwerpen in de help hebben onderaan
een lijst met verwante onderwerpen, die informatie verschaffen die op één of
andere manier is verbonden met het huidige onderwerp. In sommige situaties
kunnen verwante onderwerpen een gerelateerde functie uitleggen of informatie
geven over en onderwerp op een hoger niveau – of zeer gedetailleerd.
Het is altijd de moeite waard de verwante onderwerpen bij elk onderwerp te
bekijken: het helpt om de informatie in de juiste context te zetten waardoor
deze nuttiger voor u wordt.
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Het Powerproject tutorial
Om dieper in Powerproject te duiken, gaat u naar de online tutorial, waarin u
een compleet projectenprogramma gaat maken. Om de tutorial te openen:

1. Klik op het Bestand tabblad, klik vervolgens op Help om het Help tabblad
van de Backstage view weer te geven.

2. Klik op Tutorial. Deze online Tutorial is echter geheel Engelstalig.
Let op: Er is ook een volledig Nederlandstalige Tutorial bij ons tegen een kleine
vergoeding als boekje te bestellen. Dit is de Powerproject Snelstartgids.
U kunt deze aanvragen via het Contact formulier op onze website
www.elecosoft.nl
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Gegevens uitwisselen met andere project management Software
Wanneer u Powerproject gebruikt, kunt u gegevens uitwisselen met personen
die andere project management software gebruiken. Hiermee kunt u projectplanningen delen met collega's, klanten en aannemers die zelf geen gebruik
maken Powerproject.
Powerproject kan gegevens uitwisselen met de volgende software:

• Microsoft® Project (in XML and MPX formaat).
• Primavera® software (in XER and P3B formaat).
• Asta Easyplan (in PP formaat).
Kijk bij het 'Gegevens verzenden naar en vanuit andere applicaties' item in de
help voor meer informatie.

Training en support
Training
Elecosoft B.V. biedt een aantal standaard trainingen in Powerproject aan op de
eigen locatie. Trainingen kunnen ook op een door u gekozen locatie worden
gegeven. Deze trainingen kunnen ook op maat naar uw wensen worden
aangepast.
Voor meer details over de inhoud van de cursus, beschikbare trainingsdata en
prijzen kunt u contact met ons opnemen.
Contactgegevens:

Telefoon: +31 030 272 99 76
Email:
NL-info@elecosoft.nl
Postadres: Elecosoft B.V.
Bennekomseweg 141
6717 PG Ede

Technische support
Elecosoft B.V. beschikt een snel toegankelijke Technische Support afdeling met
goed geschoolde experts die support kunnen geven bij alle producten van Elecosoft.
Houdt a.u.b. uw product serienummer bij de hand als u contact opneemt met
onze support afdeling.
U kunt ons bellen tussen 08:30 en 17:30 u. buiten deze tijden kunt u een e-mail
sturen aan NL-support@elecosoft.com. Wij doen ons best hierop zo spoedig
mogelijk te reageren.
Contact details:
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Probleemoplossing
Probleem
Ik probeer Powerproject te
activeren, maar de OK knop
op het Product Activeren
dialoogvenster is niet
beschikbaar.
Ik probeer Powerproject met
een netwerk licentie te
activeren, maar er wordt mij
verteld dat de licentie server
niet bereikt kan worden.

Ik probeer Powerproject te
activeren, maar er wordt mij
verteld dat het automatisch
activeren op dit moment niet
beschikbaar is
Mijn computer is verbonden
aan het Internet, maar er
wordt mij verteld dat het
automatisch activeren op dit
moment niet beschikbaar is.

Oplossing
Check of u wel de juiste informatie
in alle velden op dit dialoogvenster
heeft ingevoerd. Merk op dat u een
geldig email adres moet invoeren
om verder te kunnen gaan.
Check of u de naam van de licentie
server computer juist heeft
ingevoerd en dat de licentie server
computer op dit moment draait en
beschikbaar is op het netwerk.
Wanneer de licentie server nog
steeds niet bereikt kan worden,
check dan of een bepaalde firewall
die u heeft draaien toegang
toestaat tot de licentie server.
Check of uw computer verbinding
heeft met het Internet en dat deze
op dit moment actief is.

Kies ervoor om Powerproject
handmatig te activeren, en volg de
instructies in de Product Activering
wizard.

Elecosoft BV
Bennekomseweg 41
6717 PG Ede
Tel: +31 (0)30 2729976
www.elecosoft.nl
nl-info@elecosoft.com
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