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پشیواٍسا بشای هذیشیت ّوضاى دُ ّا ٍ یا غذّا پشٍطُ هی باضذ .حکن یک  ERPسا داسد دس حالیکِ  MSPبشای هذیشیت تٌْا یک پشٍطُ
بکاس هی سٍد بٌابشایي ایي دٍ ًشم افضاس سا ًبایذ بایذ یکذیگش هقایسِ ًوَد اگش هی خَاّین پشیواٍسا سا هقایسِ کٌین بایذ با  EPMکِ یک ًشم
افضاس هذیشت چٌذیي پشٍطُ ای دس هحیط هایکشٍسافت است هقایسِ ًوَد

 -1بشًاهِ سیضی صهاى پشٍطُ
مدیریت پروژه یکپارچه )(Enterprise
تعییه جایگاه پروژه ها در ساختار سازماوی EPS
وحوه تعییه چارت سازماوی  OBSسازمان و اختصاص باکسهای آن به EPS
وحوه تعریف یک پروژه و پیش فرضهای آن
آضٌایی با قابلیتْای تقَین دس ًشم افضاسّا تذٍیي تقَیوْای خاظ
وحوه شکسته پروژه با ومودار  WBSو وارد کردن آن در P6
وحوه تعییه چارت سازماوی  OBSپروژه و اختصاص باکسهای آن به WBS
آضٌایی با ضوسی ساصّا

ًحَُ ٍاسد کشدى اطالػات فؼالیتْای یک پشٍطُ دس ًشم افضاس ٍ کاس با هحیط  ٍ Activitiesاضافِ کشدى
Relationships
هحاسبات صهاًی ،اضافِ کشدى قیذّا ،تْیِ بشًاهِ  ٍ CPMطشح هبٌا Baseline
فشهت بٌذیً ،وایص ٍ Layouts ،فیلتشّا ٍ اًَاع آًْا ٍ سفاسضی کشدى هحیطْای کاسی ،P6تغییش فًَتْا ،سًگْا

 -2بشًاهِ سیضی هٌابغ پشٍطُ
ًحَُ تؼشیف هٌابغ ٍ کاس با هحیط Resources
ًحَُ بشًاهِ سیضی تخػیع هٌابغ دس ًشم افضاس
هفَْم گشافْای هٌابغ Resource Profile
بشًاهِ سیضی پشٍطُ با هحذٍدیت هٌابغ  ٍ RCPSPتسطیح هٌابغ Resource Leveling
استباط بیي صهاى ،هٌابغ ٍ حجن کاس یک فؼالیت
تطشیح ًَع فؼالیت ٍ صهاى آى اص ًگاُ تغییشات هٌابغ دس ًشم افضاس
ًحَُ تَصیغ هٌابغ یا حجن کاس دس طَل صهاى فؼالیت Resource Curve
آضٌایی با سٍضْای بشخَسد با هطکل هحذٍدیت هٌابغ (جابجایی ،اضافِ کاسی ،تغییش ضیفتْای کاسی ،تغییش تَصیغ ٍ)...
تقسین بٌذی بیطتش هٌابغ با استفادُ اص RBS
هفَْم ًقطْا  ٍ Roleتفاٍت آى با هٌابغ ٍ ًحَُ تخػیع ّRoleا بِ هٌابغ
بِ اضتشاک گزاضتي هٌابغ دس چٌذیي پشٍطُ

 -3بشًاهِ سیضی ّضیٌِ پشٍطُ
سٍضْای بشآٍسد ّضیٌِ یک پشٍطُ ٍ ًحَُ ٍاسد کشدى آًْا دس ًشم افضاس
سٍش بَدجِ بٌذی پشٍطُ باال بِ پاییي Top down budgeting
سٍش پاییي بِ باال یا Activity Based Costing

آیتوْای ّضیٌِ ای یک فؼالیت دس ًشم افضاس
ًحَُ هحاسبِ ّضیٌِ فؼالیت دس حالت بشٍى سپاسی ٍ کاس با هحیط Expenses
ّضیٌِ ّای هستقین ٍ غیش هستقین ٍ چگًَگی تفکیک آًْا دس P6
ًحَُ هحاسبِ بَدجِ پشٍطُ ٍ دیاگشام جشیاى ًقذی پشٍطُ،
هٌحٌی هَص ٍ ،اًَاع بشًاهِ سیضی ّضیٌِ
تْیِ گضاسضات هتٌَع

 -4کٌتشل ٍ پیگیشی Trackingصهاى ٍ ّضیٌِ ٍ سٍضْای هحاسبِ دسغذ پیطشفت
آضٌایی با سٍضْای هحاسبِ دسغذ پیطشفت ٍ ًحَُ پیادُ ساصی سیستن کٌتشلی صهاى ٍ ّضیٌِ پشٍطُ دس ًشم افضاس
تْیِ طشح هبٌا  ٍ Baselineرخیشُ بشًاهِ هبٌا دس صهاى Data Date
ٍاسد کشدى اطالػات ٍاقؼی پشٍطُ بػَست دستی ٍ اتَهاتیک ٍ بٌْگام ساصی آى
تْیِ هٌحٌی ّای  Sدسغذ پیطشفت ٍ آًالیض آًْا
هشاحل پیادُ ساصی تکٌیک  EVبشای کٌتشل صهاى ٍ ّضیٌِ دس P6
هفَْم هٌحٌیْای  ٍ Actual Cost ، EV ،PVضاخػْای کٌتشلی دس  ٍ EVتٌظیوات آى
هحیطْای ًوایص هٌحٌی ّا ٍ ضاخػْای تکٌیک اسصش حاغلِ

 -5آضٌایی با سایش قابلیتْای ٍیظُ P6
ًحَُ تؼشیف  Password ٍ User Nameبشای کاسبشاى ٍ هحذٍد کشدى سطَح دستشسی آًاى
آضٌایی با ًحَُ تؼشیف فیلزّای سیستن کذیٌگ پشٍطُ ّا ،هٌابغ ،فؼالیتْا ٍ ً ٍ ...حَُ فیلتشیٌگ بشاساع ایي فیلذّا
آضٌایی با قابلیتْای  Global Changeبشای تؼشیف ستًَْای هحاسباتی ٍ فیلذّای خاظ
استباط با سایش ًشم افضاسّا ٍ قابلیتْای  Export ٍ Importبا ًشم افضاسّای ...ٍ Excel ،MSP
هکاًیضم هذیشیت سیسک دس P6
قابلیت  WPs Docsبشای هستٌذ ساصی پشٍطُ دس P6
آضٌایی با گضاسضات Issues
آضٌایی با حذٍد آستاًِ ای Thresholds
آضٌایی با ابضاس هچ گیشی یؼٌی قابلیت Claim Digger
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