Foqus Project Gantt
Ønsker din virksomhed, at give dig, dine
projektchefer og afdelingsledere et rigtig godt
overblik over jeres ressourcer, projekter og aktiviteter? Med det grafiske planlægningsværktøj til
Microsoft Dynamics NAV – Foqus Project kan det
blive en realitet.

GRAFISK OVERBLIK OVER DINE PROJEKTER
Du kan budgettere ressourcerne ud på forskellige projekter, samtidig
med at du via det grafiske overblik kan Drag-and-Drop allerede
budgetterede ressourcer rundt på projektet eller til andre ressourcer.
Dette gør det administrative projektarbejde nemt og gennemskueligt.
Det primære mål med det grafiske planlægningsværktøj er, at du
hurtigere kan manøvrere imellem forskellige projekter og derved kan
distribuere, ændre på projekt og budgettere ressourcer og sammensætning.
Projektlederen kan ved hjælp af de indbyggede filtre nemt hoppe fra
ressource til ressource og fra det ene projekt til det andet og derved
lynhurtigt danne sig et overblik over det nye projekt. Du kan vælge at
se dine projekter og ressource på et overordnet niveau eller et
detaljeret niveau ved at zoome ind og ud.

FOQUS PROJECT GANTT TIL
MICROSOFT DYNAMICS NAV
RELEVANT FOR DIG?
Arbejder din virksomhed hovedsagligt med projekter i
forhold til etablering, budgettering og eksekvering, så er
det overblik, du får via det grafiske planlægningsværktøj
nærmest uundværligt.

FULDT OVERBLIK TIL ENHVER TID
På projektdelen kan du budgettere på de projekter, som du ønsker.
Det gøres med et fuldt, samtidigt overblik over projektets faser ude i
projektkolonnen. På den måde kan du nemt og problemfrit kontinuerligt følge med i, hvornår projektet starter og forventes afsluttet.
Projektdelen bruges typisk af projektlederen, der skal have et
overblik over sine projekter. Til venstre i projektkolonnerne kan du
se budgetteringen af timer på ressourcerne eller ressourcegrupperne, og hvornår de starter, sammenholdt med antallet af
forbrugte timer på de forskellige projektaktiviteter.
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Du kan direkte i det grafiske planlægningsværktøj budgettere ressourcer eller ressourcegrupper ind på projekterne. Specielt ved hjælp af
ressourcegrupper kan du budgettere langsigtet for senere - når du
kommer tættere på projektets startdato - at afsætte de specifikke
ressourcer på projektaktiviteterne. Dette gøres ved brug af ”split
budget”, hvor du fordeler de budgetterede timer fra ressourcegruppen
ud på enkelte ressourcer og aktiviteter.
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Når aktiviteterne er budgetteret vil de fremgå som grønne eller blå
vanddrette bokse (afhængig af om aktiviteten kan faktureres) i Ganttvinduet, som vist på illustrationen på foregående side. I Gantt-vinduet
kan du benytte dig af Drag-and-Drop funktionaliteten, så du kan flytte
budgetboksene på aktiviteterne frem og tilbage, samt ændre på det
budgetterede antal timer.

ALLE RESSOURCER I ÉT SKÆRMBILLEDE
Ressourcevinduet bruges typisk af afdelingslederen, der skal holde
styr på sine ressourcer. I dette vindue kan du se, hvilke projekter ressourcerne er budgetteret på, og hvornår der er ledig kapacitet. Med
den indbyggede ressourcekapacitets rådighed nederst i billedet er det
nemt og overskueligt at se, hvornår du har ledig kapacitet til nye opgaver, samt i hvilke perioder du er overbooket.

Med Drag-and-Drop funktionaliteten i dette vindue kan du, udover at
flytte budgetboksene frem og tilbage imellem perioderne, også flytte
dem op og ned imellem ressourcerne. Det vil sige, at du hurtigt og nemt
kan føre budgetaktiviteten over på en anden ressource. På den måde
kan du bevare overblikket over ressourcerne, mens du justere på aktiviteterne og samtidig spare tid. Når du har ansvaret for ressourcerne i et
projekt, vil dette værktøj blive uundværligt, da du kan alt det, der
kræves i ressourcestyring fra et enkelt skærmbillede.
Når du flytter budgetbokse til nye perioder eller andre ressourcer, vil
systemet fortælle, hvis der ikke er ledig kapacitet. På den måde undgår
du at dobbeltbooke dine ressourcer og samtidig optimerer du din kapacitet bedst muligt.
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