
למי מיועדת הסדנא?
.MS-PROJECT לחברות ויחידים המעוניינים ללמוד, לשפר ולהעמיק את הידע בתוכנת

תכני השיעור יקבעו בהתאם לצורך ויכולים להכיל נושאים מתקדמים משולבים בתאוריית ניהול פרויקטים לפי 
.PMBOK® -מתודולוגיות ה

בדבר פרטים נוספים והרשמה:
 sarit@pmteam.co.il :שרית לוי, אחראית קשרי סטודנטים - טלפון: 054-4551568, פקס: 072-2524208, דוא"ל

P.M. Team LTD מספקת שירותים לחברות וארגונים ומתמחה בייעוץ, ניהול פרויקטים ושרותי PMO בתחומי מערכות 
 מידע ותוכנה, מיכון מפעלים ופרויקטים של בינוי ותשתיות. 

החברה מטמיעה מערכות לניהול פרויקטים, עוסקת בייעול ארגוני, מעבירה קורסים וסדנאות בנושאי ניהול פרויקטים וכן 
.PMP® -מכינה ארגונים ויחידים לקראת בחינת ההסמכה של ה

MS-PROJECT 2010/2013 מציעה סדנא לניהול פרויקטים באמצעות P.M. TEAM חברת 
 , PMP® הסדנה מועברת על ידי מנהלי פרויקטים מנוסים ומוסמכי 

משלבת בין התאוריה לפרקטיקה וכוללת את הנושאים הבאים:

הקורס כולל:
 תכנון תכולת הפרויקט: פעילויות, ערסלים ואבני דרך, תזמון פעילויות, קישורים בין משימות ומשמעותם, 	 

הגדרת אילוצי תאריכים )גמישים/קשיחים( מתאימים, הנתיב הקריטי, מרווח כולל ועוד.
Fixed Duration/Work/Units :Work Policy וכיצד כדאי לעבוד.	 
תצוגות: סקירת תצוגות ברירת המחדל והשימוש בהן, יצירת תצוגות מותאמות אישית. 	 
ניהול משאבים: תכנון והקצאת משאבים, הגדרת לוח שנה גלובלי ואישי למשאבים וניהול עומס משאבים.	 
עיצוב: עיצוב תצוגות שונות של התוכנה והתאמה אישית של תצוגת לפי הצורך הניהולי.	 
עדכון ובקרת הפרויקט: כיצד לבקר את הפרויקט נכון, בקרת ביצוע מול תכנון, תכנית בסיסית )Baseline(, בקרת 	 

הנתיב הקריטי, בקרה ביחס לתוכנית הבסיסית/ביניים, בקרה תקציבית ובקרה אינטגרטיבית.
לימוד מיומנויות טכניות מתקדמות: בניית טבלאות, יצירת שדות חדשים, התאמה אישית )Customization( של 	 

שדות מבוססות נוסחה לפי צרכי הפרויקט, שימוש במחווני בקרה, בניית תצוגות ודוחות, מיון, קיבוץ ועוד.
 מתודולוגיה: כיצד כדאי לתכנן ולבקר את הפרויקט לצורך ניהול יעיל וזריז מבלי "להפוך לעבד" של הכלי? 	 

דוגמאות והמחשות.
תרגיל מעשי: בסוף הסדנה מתקיים תרגיל מעשי: הכנת והצגת תכנית פרויקט ע"י המשתתפים, כולל קבלת משוב.	 
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