آموزشگاه پردیس نیکان
سرفصل دوره آموزشی پریماورا ()P6


اًَاع پایگاُ دادُ



تؼشیف اًَاع دادُ ّا



تاص کشدى تشًاهِ P6




Quick Tour
تاص کشدى یک پشٍطُ



اضافِ ٍ یا کن کشدى Bar



سٍشّای ًوایص ٍ ػذم ًوایص Detail Window



اضافِ ،کن ٍ ٍیشایص کشدى ستَىّای هَجَد دس Activities table



پیذا کشدى ستًَی خاظ دس هیاى اًثَُ ستَىّا



ًوایص ًام ستَىّا تِ غَست List




Set Timescale
اضافِ ًوَدى ستَى جذیذ تِ  Activities Detail Windowتِ کوک ساست کلیک



تَضیح دس صهیٌِ فشهَل هحاسثاتی ٍ هٌطق حاکن تش ّش ستَى ()Hint Help



تاص کشدى ٍ یا تستي ٍ یا تٌظین تؼذاد سطح تاص WBS



تستي پشٍطُّای تاص



تاص کشدى چٌذ پشٍطُ



تاص کشدى یک پشٍطُ تا تؼییي سطح دستشسی



هشاحل تشًاهِسیضی



ایجاد  EPSجذیذ




EPS root & EPS node
سٍشّای ایجاد پشٍطُ جذیذ




Anticipated Dates
ایجاد WBS



سٍشّای ًوایص WBS



کذّای WBS



ایجاد تغییش ضکل ،دس جذاکٌٌذُ تیي تخصّای کذ WBS



ایجاد  Anticipated Datesتشای WBS



تؼییي پیص فشؼ دس کذگزاسی فؼالیتّا



ٍاسد کشدى فؼالیتّا



تؼییي پیص فشؼ جْت )Original Duration (OD



ایجاد سٍاتط تیي فؼالیتّا (تَالی)

تهران ،خیابان مطهری ،بعد از چهارراه سهروری پالک  48طبقه همکف
@pardisenikan
pardisenikan

44 84 84 84
www.pardisenikan.ir

آموزشگاه پردیس نیکان


تٌظیوات فشهت ًوایص تاسیخ ٍ سٍص



اضافِ کشدى  Noteتشای یک پشٍطُ



اضافِ کشدى هَضَع جذیذ تشای یادداضت تِ لیست هَضَػات



قذمّای یک فؼالیت Steps



اًَاع فؼالیتّا Activity Type




WBS
تؼشیف تقَین



تخػیع تقَین تِ فؼالیت



تخػیع تقَین تِ پشٍطُ



تخػیع تقَین پیص فشؼ تشای فؼالیتّای جذیذ



تقَین  Lagتشای کل پشٍطُ




)Schedule Log (View Log
سدیاتی هٌطقی کشدى پیصًیاصّای یک فؼالیت



ایجاد کتاتخاًِ اسٌاد



ایجاد دستِ ٍ  Statusجذیذ تشای اسٌاد



تخػیع سٌذ تِ فؼالیت



تخػیع فؼالیت تِ سٌذ



ًحَُ دستِتٌذی فؼالیتّا یا پشٍطُّا



استفادُ اص کذّای تؼشیف ضذُ جْت دستِتٌذی



گشٍُتٌذی تشکیثی



ًوایص دادى ٍ یا ًذادى اطالػات خالغِ



ایجاد خالغِ تشای دستِتٌذیّایی کِ فاقذ خالغِ هیتاضٌذ.



هشتةساصی دس ّش سطح  WBSتش اساس الفثا.



فیلتشّا



تغییش تؼشیف فؼالیتّای تحشاًی



ساخت فیلتش جذیذ User Defined



تثذیل فیلتش  User Definedتِ Global




Layout
فشاخَاًی ّ Layoutای ایجاد ضذُ



تٌظین ٍاحذ اًذاصُگیشی هٌاتغ L & NL



تؼشیف هٌاتغ



ایجاد  Unit of Measureجذیذ تشای هٌاتغ



تٌظیوات ًحَی ًوایص پَل
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آموزشگاه پردیس نیکان


ایجاد یک هٌثغ هجاصی



تخػیع هٌثغ تِ یک فؼالیت



حزف هٌثغ تخػیع یافتِ تِ فؼالیت



تخػیع هٌثغ هجاصی تِ ّوِ فؼالیتّا



ٍاسد کشدى دستی  Total W.Fتشای فؼالیتّا



گامّای تِ سٍص سساًی پشٍطُ تش اساس W.F



تٌظین ًَع دسغذ پیطشفت ّش فؼالیت هتٌاسة تا ضشایط )RD (Remaining Duration



تٌظیوات ساػت پشٍطُ



رخیشُ پشٍطُ هثٌا Baseline



تخػیع  Baselineتِ هذل Current



ًوایص دٍسُ تِ سٍصسساًی تِ کوک Progress Spotlight



تشتیة کلی تشٍصسساًی ٍضؼیت ّش فؼالیت



اجشای گضاسشّای هَجَد



ایجاد دستِ جذیذ تشای گضاسشّا



ًوایص خشٍجی گضاسش دس اکسل



گضاسش دستِای



تْیِ گضاسش اص Layout



تخػیع هٌثغ حقیقی



سٍضْای حزف هٌثغ تخػیع یافتِ تِ فؼالیت



حزف یکثاسُ هٌثغ هجاصی اص ّوِ فؼالیتّا



تؼشیف  Roleجذیذ



تخػیع  Roleتِ فؼالیت



تؼشیف هٌثغ حقیقی



تخػیع هٌثغ حقیقی تِ  Roleهٌاتغ اًساًی



تخػیع هٌاتغ  M & NLحقیقی تِ فؼالیت



هخاسج Expense



ایجاد دستِ جذیذ تشای Expense



آًالیض هٌاتغ




Resource Usage Spreadsheet
خالغِساصی اػذاد دس Spreadsheet



فیلتش کشدى فؼالیتّا دس Spreadsheet



پیذا کشدى سشیغ یک فؼالیت هَجَد دس Spreadsheet
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آموزشگاه پردیس نیکان



Resource Usage Profile
ًطاى دادى فؼالیتّای استفادُ کٌٌذُ اص هٌثغ اًتخاب ضذُ



ًوایص ّیستَگشام  Budgeted Costدٍسُ ای



ًوَداس تَصیغ تجوؼی ّضیٌِّای کل پشٍطُ تِ جض Expense



ّضیٌِّای هٌاتغ دس سٍص 0101ام پشٍطُ



تٌظیوات فشهت ًوایص Resource Usage Profile



هطاّذُ فؼالیتّایی کِ اص هٌثغ خاغی دس یک دٍسُ صهاًی استفادُ هیکٌٌذ دس Resource Usage Profile





Over Allocated
Export
Import
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