Sjablonen gebruiken in Asta Powerproject
Door gebruik te maken van sjablonen creëert u sneller en beter een planning.
U kunt een nieuw project plannen op basis van vooraf gedefinieerde sjablonen in Powerproject.
Het gebruik van sjablonen kan u veel voordelen opleveren:
 U kunt vooraf views inrichten die u helpen sneller een planning op te zetten en
beter inzicht in de planning opleveren.
 Tevens dragen sjablonen bij aan de uniformiteit van uw planningen.
 Doordat men met dezelfde bibliotheken, kalenders, tabellen, resources en taakpools
werkt worden planningen beter leesbaar als gevolg van de herkenbaarheid.
 Een ander groot voordeel is dat door de gestructureerde manier van opzetten van de diverse
planningen er eenvoudig filters en sorteringen toegepast worden zodat de informatie in de
planning op meerdere manieren getoond kan worden.
Denk hierbij aan views die specifiek inzicht geven in, bijvoorbeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uitvoering.
Voorbereiding.
Zes wekenoverzichten
Financiën.
Voortgang
Managementinformatie.

In de huidige versie van Powerproject zijn de views eenvoudige inzichtelijk gemaakt in tabbladen dus de
gebruiker kan snel schakelen tussen de diverse views.
Voorbeeld van een codebibliotheek

Voorbeeld van een view voor de uitvoeringsplanning
Merk op dat er in dit voorbeeld gekozen is vooraf de projectstructuur te bepalen.
De project specifieke taken worden binnen deze structuur aangemaakt

Voorbeeld van een view voor de voorbereidingplanning.
Merk op dat in dit voorbeeld er per stabucodering een regel met diverse voorbereidingstaken is
aangemaakt. De laatste mijlpaal dient om de koppeling met de uitvoeringsplanning tot stand te brengen.

Per regel kunnen ook de details getoond worden.

Het werken met sjablonen vraagt minder kennis van uw gebruikers doordat deze zich volledig kan
toeleggen op het plannen van het project en minder op de lay-out van de planning omdat het sjabloon
daarin voorziet.
Uw planning wordt door de manier van presenteren beter herkenbaar voor uw interne organisatie maar
ook voor uw opdrachtgevers.
Voortgang is eenvoudig bij te houden met behulp van een vooraf ingerichte view.

Wij kunnen samen met u de sjablonen inrichten.
Sjablonen zijn in de praktijk altijd organisatie specifiek. Wij hebben al voor veel organisaties sjablonen
ingericht . De kennis die wij daarbij hebben opgedaan kunnen we gebruiken om u snel te helpen met het
opzetten van sjablonen.
Vraag naar meer info op www.powerproject.nl.

