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exceptiilor prevazute expres de Legea drepturilor de autor si indeplineste conditiile testului celor trei
pasi din Conventia de la Berna. Orice utilizari care ar putea genera direct sau indirect, orice fel de
avantaj economic, comercial sau de imagine sunt supuse autorizarii prealabile in conditiile legii.
Materialele au scop educativ/informativ si orice utilizari, in orice situatii si circumstante, care ar putea
genera orice fel de pierderi utilizatorului nu angajeaza in nici un fel raspunderea titularului drepturilor
de autor sau a administratorului ori proprietarului site-ului.
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INTRODUCERE
Spider Project – este un sistem informatic integrat de management al proiectelor care modeleaza proiectele si simuleaza orice situatie reala. Acesta a
fost proiectat si dezvoltat pe baza unei mari experiente practice in managementul proiectelor si luand in considerare cerintele, prioritatile si
particularitatile pietei Est Europene. Ca rezultat, Spider Project include nenumarate optiuni care l-ar face pe orice utilizator sa se sperie de
complexitatea sa. In realitate, nu este asa de greu sa inveti sa utilizezi acest sistem si multe dintre functionalitatile sale care vor fi folosite de unii, de
altii nu vor fi folosite. Putine proiecte necesita cu adevarat toate facilitatile de modelare si simulare oferite de Spider Project.
In acest material ne propunem sa venim in ajutorul celor care au mai putina experienta in utilizarea acestui sistem, sa inteleaga logica acestuia
folosind un exemplu simplu si sa inceapa sa utilizeze Spider Project cat mai repede.
Proiectul pe care il vom crea impreuna se numeste Achizitie de Software si versiunea lui in limba Engleza este inclusa in proiectele care se instaleaza
odata cu Spider Project. Scopul proiectului este de a achizitiona un software care se potriveste cel mai bine nevoilor organizatiei.
Va recomandam sa parcurgeti toti pasii descrisi mai jos.

Numele
Proiectului

PARTEA 1. PLANIFICAREA PROIECTULUI
Pasul 0. Crearea unui nou proiect

Codul
Proiectului

In meniul principal selectati comanda File/Create Project/New. In fereastra de dialog care apare, introduceti
in campul Name numele proiectului (Achizitie de Software) si un cod de proiect. Decideti daca vreti sa
vizualizati orele si minutele in campurile de date calendaristice. Puteti sa stabiliti aici data de start (Data Date)
si data tinta de incheiere. Data tinta de incheiere poate fi folosita daca doriti sa faceti calculul invers al
proiectului. In acest fel veti obtine informatii despre datele cele mai tarzii in care ar trebui realizate
activitatile daca doriti sa incheiati proiectul la data specificata. Toate aceste setari pot fi schimbate mai tarziu.
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Noul proiect contine implicit o activitate, un calendar si o componenta de cost.

Graficul Gantt

Pasul 1. Crearea Structurii WBS
De regula crearea modelului de proiect incepe cu crearea structurii de descompunere Work Breakdown Structure (WBS).
Proiectul Achizitie de Software consta din doua faze principale:
1) Cerinte si Studii de Piata include tot ceea ce este necesar pentru pregatirea Cererii de Oferta si transmiterea acesteia potentialilor furnizori.
2) Analiza si Alegere incepe dupa primirea Ofertelor si se incheie atunci cand a fost facuta alegerea sistemului.
Fiecare faza se poate descompune in pachete de lucrari:
1. Cerinte si Studii de Piata include:
1.1. Elaborarea Cerintelor care se va incheia cu crearea unei liste de cerinte pentru software,
1.2. Studii de Piata care sunt necesare pentru crearea unei liste a potentialilor furnizori.
2. Analiza si Alegere include:
2.1. Analiza Ofertelor care este necesara pentru estimarea produsului software sugerat prin prisma conformarii la cerinte,
2.2. Verificarea Informatiilor care este necesara pentru a confirma veridicitatea informatiilor furnizate de vanzatorul software-ului.
2.3. Negocieri si Alegere care include negocierile cu potentialii furnizori si alegerea celei mai bune solutii.
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Exista doua modalitati pentru crearea structurii WBS in Spider Project:
1) In fereastra Activity Gantt Chart deplasati cursorul pe primul
rand in dreptul celulei de culoare gri si apasati butonul dreapta
al mouse-ului. Din meniul contextual selectati comanda New
Phase/One Level Lower. Acum puteti introduce codul si numele
fazei (in cazul nostru Cerinte si Studii de Piata) in celulele
corespunzatoare.
Pentru a crea o noua faza de acelasi nivel, deplasati cursorul pe
linia corespunzatoare fazei precedente in dreptul celulei de
culoare gri, apasati butonul dreapta al mouse-ului si selectati
comanda New Phase/The Same Level din meniul contextual.
Sugestie: Daca doriti sa faceti o actiune cu obiectele Spider
Project (activitati, resurse, alocari, etc.) utilizati butonul dreapta al
mouse-ului pe numarul liniei corespunzatoare sau pe imaginea
grafica (barele din Graficul Gantt, casetele din Graficul Retea
etc.). Veti avea posibilitatea sa alegeti actiunea dorita din meniul
contextual.
2) Pentru a incerca cea de-a doua modalitate de creare a
structurii WBS, deschideti fereastra principala (apasati icoana
Main Window – are forma unui tabel cu trei coloane de culoare
albastra) si selectati WBS Chart din sectiunea Diagrams situata
in panoul median din fereastra principala. In aceasta fereastra veti vedea structura
ierarhica deja creata. Noile faze pot fi adaugate in aceasta vedere. Puteti schimba
modul de prezentare a structurii din lista, in forma de arbore. Pentru aceasta
selectati comanda Diagram/Options/Tree. Crearea unei noi faze este similara –
deplasati cursorul pe caseta faza, apasati butonul dreapta al mouse-ului si alegeti
comanda New Phase/One Level Lower (sau Same Level). Pentru introducerea
numelui fazei, apasati de doua ori butonul stanga al mouse-ului.

Structura WBS in
Graficul Gantt

Structura
Ierarhica WBS

Pasul 2. Crearea Activitatilor
Pentru adaugarea activitatilor la oricare faza, deplasati cursorul pe numarul liniei fazei, apasati butonul dreapta al mouse-ului si selectati comanda
New Activity. Daca doriti sa creati o activitate in orice loc in Graficul Gantt, faceti acelasi lucru pe linia care va deveni linia anterioara noii activitati.
Puteti deasemenera sa utilizati tasta Ins.
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Alte optiuni: puteti crea o noua activitate in Tabelul Activitati
sau in Graficul Retea. Noile activitati astfel create vor apartine
proiectului si nu vor apartine nici unei faze. Mutarea acestora
in fazele corespunzatoare se poate face mai tarziu.
Pentru a muta o activitate dintr-un loc in alt loc, utilizati
comenzile Cut si Paste.
Incercati acest lucru cu activitatea implicit creata: deplasati
cursorul mouse-ului pe numarul liniei activitatii, apasati
butonul dreapta si selectati comanda Cut. Deplasati cursorul
pe numarul liniei primei subfaze, apasati butonul dreapta al
mouse-ului si selectati comanda Paste/One level lower. Creati
celelalte activitati care sunt prezente in proiectul Achizitie de
Software.

Lista de
Activitati

Pasul 3. Crearea Graficului Retea
Stabilirea relatiilor de conditionare se poate face atat in Graficul Gantt, cat si in Graficul Retea.
Deplasati cursorul in dreptul barei activitate si verificati daca acesta are forma unui paianjen. Apasati butonul stanga al mouse-ului si deplasati
“cursorul paianjen” catre bara activitatii succesoare. Eliberand butonul mouse-ului se creaza relatia de conditionare. Relatia implicita de conditionare
este finish - start. Pentru a schimba proprietatile relatiei de conditionare repetati procesul de definire a acesteia si va apare caseta de dialog aferenta.
In caseta de dialog puteti defini noi relatii de conditionare (oricate relatii de conditionare intre aceleasi doua activitati), sau schimba proprietatile
relatiei existente.
In cadrul proiectului nostru toate relatiile de conditionare sunt de tipul finish - start.
Toate relatiile de conditionare sunt de tipul No Earlier Than cu exceptia relatiei de conditionare dintre activitatea Analiza Pietii Produselor Software si
activitatea Lista Vanzatorilor care este de tipul Strong Link. Aceasta inseamna ca activitatea Lista Vanzatorilor se va realiza imediat dupa activitatea
Analiza Pietii Produselor Software, iar activitatea succesoare poate fi intarziata numai impreuna cu activitatea predecesoare.
Puteti revizui relatiile de conditionare in Tabelul de Relatii de Conditionare din grupul Activities din fereastra principala.
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Pentru vizualizarea graficului retea, selectati comanda Project/Views/Activity Network. Relatiile de conditionare dintre activitati vor apare sub forma
urmatoare:

Grafic Retea cu
Activitati

Grafic Retea organizat
dupa Structura WBS

Tabelul de Relatii de
Conditionare
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Pasul 4. Crearea Resurselor
Poate fi realizata in Tabelul de Resurse din sectiunea Resources a ferestrei principale. In cadrul
proiectului nostru vom utiliza urmatoarele resurse: Project Manager, Analist IT si Analist de
Business. Crearea unei noi resurse se poate face prin apasarea butonului dreapta al mouse-ului
in cadrul tabelului, sau apasarea tastei Ins. Veti stabili numarul total de unitati de resurse
pentru fiecare resursa definita. Implicit, numarul de unitati de resurse este 1. Atribuiti Tipuri de
Resurse care vor fi utilizate pentru corelarea parametrilor de resurse si alocari cu bazele de
date de organizatie (biblioteci de referinta).
Crearea
Resurselor

Step 5. Definirea Multi-Resurselor
Multi-Resursele reprezinta echipe predefinite de resurse. In proiectul nostru anumite activitati vor fi
realizate de intreaga echipa care cuprinde Project Manager, Analist de Business si Analist IT. Exista
deasemenea o activitate care va fi realizata atat de Analistul de Business, cat si de Analistul IT. Vom crea
deci multi-resursele “Team” (care include Project Manager, Analist de Business, Analist IT) si BAIT (care
include atat Analistul de Business cat si Analistul IT).
Pentru crearea multi-resurselor deschideti Tabelul Multi-resource (din sectiunea Resource a ferestrei
principale, panoul median). Apasati tasta Ins sau utilizati butonul dreapta al mouse-ului si selectati
comanda New. Introduceti numele multi-resursei BAIT. In fereastra Properties a multi-resursei selectati
tab-ul Participants si adaugati Analist Business si Analist IT. Faceti acelasi lucru pentru crearea multiresursei Team.
Puteti sa modificati setul sau cantitatile de resurse in cadrul multi-resursei in orice moment, prin
apasarea butonului Update content. Veti schimba resursele in toate alocarile acestei multi-resurse.

Crearea MultiResurselor
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Pasul 6. Definirea Calificarilor de Resurse
In cadrul proiectului nostru, anumite activitati pot fi realizate de catre Analistul IT sau Analistul de Business – amandoua resursele avand calitatile
necesare. Vom defini aceasta calificare sub numele BIT.
In cadrul sectiunii Resource din fereastra principala, panoul median, selectati Resource Skills. In tabel, apasati tasta Ins, sau apasati butonul dreapta al
mouse-ului. Introduceti numele calificarii BIT si adaugati participantii, in caseta de dialog Properties, in acelasi mod in care ati adaugat participantii
pentru Multi-Resurse.
Resursele sunt alese din setul de Calificari pe baza cantitatii necesare sau a productivitatii totale necesare. In proiectul nostru vom alege o resursa cu
doua calificari, iar tipul va fi quantity.

Crearea Calificarii
de Resurse

Structura Calificarii
de Resursa

Pasul 7. Definirea Proprietatilor Activitatilor
Fereastra Properties a activitatilor apare la dublul click pe numarul liniei corespunzatoare unei activitati (sau bara in Graficul Gantt). Veti defini durata
activitatii sau Volumul de Lucrare ce trebuie realizat. Pentru anumite activitati durata este o informatie initiala, iar pentru altele – ea este calculata, iar
informatia initiala include Volumul de Lucrare a activitatii si productivitatile resurselor alocate. Veti defini tipul activitatii – duration (durata este
informatia initiala iar Volumele sunt ignorate in calculul planificarii), productivity (durata este calculata pe baza Volumului de Lucrare a activitatii si a
productivitatii totale a resurselor alocate, in timp ce durata initiala este ignorata), hammock (durata activitatii depinde de intervalul dintre evenimente
in desfasurarea in timp a proiectului) sau milestone (activitate cu durata zero care de regula defineste anumite evenimente in proiect).
SPIDER Management Technologies Romania
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In proiectul nostru, activitatile primei faze sunt de tipul
duration, hammock sau milestone.
A doua faza include activitati dependente de productivitate.
Acest tip de activitati nu este suportat de alte sisteme software
de Managementul Proiectelor. Activitatea este de tip
Productivity (definit in campul DPH Type) daca durata sa este
calculata ca raport intre Volumul de Lucrare a activitatii si
productivitatea totala a resurselor alocate. Volumul de
Lucrarea a activitatii este cantitatea de lucrare ce trebuie
realizata. Ea poate fi masurata in metri, tone, bucati etc.
In proiectul nostru, ne asteptam sa primim 5 oferte si ne
propunem sa cream lista scurta constituita din doar trei oferte.
Dupa verificarea informatiilor prezentate in oferte, vom alege
doi potentiali furnizori si vom negocia cu ei.

Definirea Tipului de
Activitati si Durate

Proprietatile
Activitatii

Tabelul de
Activitati
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Alte optiuni: puteti introduce parametrii activitatilor in coloanele din vederea Gantt Chart sau in Tabelul de Activitati. Pentru a afisa coloanele necesare
in locurile dorite, deplasati cursorul mouse-ului pe capul de tabel, apasati butonul dreapta si alegeti coloanele dorite din lista. Configuratia creata va
fi salvata odata cu salvarea proiectului.

Pasul 8. Alocarea Resurselor
Resursele pot fi alocate in fereastra de proprietati a activitatii, daca selectati tab-ul Assignments. Puteti
aloca resurse individuale, multi-resurse, calificari si echipe noi.
Resursele alocate care apartin aceleiasi echipe vor lucra in cadrul activitatii impreuna. In cazul in care
doriti ca anumite resurse sa lucreze independent unele de altele, veti crea o noua echipa (exemplu:
simularea schimburilor de lucru).

Graficul Gantt
al Resurselor

Alocarea
Resurselor

Recomandam sa nu inchideti fereastra de alocari si doar sa treceti de la o activitate la alta pentru alocarea altor resurse.
Prin alocarea fiecarei resurse, veti defini numarul de unitati de resursa (multi-resursa) ce vor fi utilizate, productivitatile lor (pentru activitatile de tip
productivity) si incarcarea de lucru (procentul din timpul de lucru afectat cu executia activitatii).
SPIDER Management Technologies Romania
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O alta optiune: in Graficul Gantt selectati mai multe activitati care vor fi realizate de aceleasi resurse (multi-resurse) si alocatile tuturor utilizand
acelasi procedeu.

Pasul 9. Crearea Calendarelor
Puteti specifica saptamana de lucru, defini exceptii de la
calendar si crea oricate calendare sunt necesare pentru
modelarea proiectului. Calendarele sunt apoi alocate
activitatilor, resurselor si decalajelor relatiilor de conditionare.
In proiectul nostru vom utiliza calendarul implicit (5-zile
lucratoare pe saptamana, 8 ore pe ziua de lucru) si un alt
calendar cu 1 ora pe zi care va fi utilizat pentru o activitate de
tip milestone. Vom adauga o exceptie de la calendar ca un
exemplu. Sa definim ziua de 1 Ianuarie ca zi nelucratoare.

Crearea Exceptiei
de la Calendar

Deschideti Tabelul Calendar Exceptions din sectiunea Calendar
a ferestrei prinncipale.

Crearea
Saptamanilor

Crearea
Calendarelor
Apasati tasta Ins sau utilizati butonul dreapta al mouse-ului pentru a crea o noua exceptie de la calendar. Introduceti numele acesteia, data de start,
finish si saptamana care va fi utilizata in aceasta perioada. In cazul nostru, aceasta este saptamana blank in care toate zilele sunt nelucratoare.
Selectati activitatea Primirea Ofertelor si atribuiti calendarul 2.
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Pasul 10. Calculul Planificarii Proiectului
Planificarea care nu ia in considerare constrangerile de resurse
este calculata daca apasati butonul Scheduling din bareta de
butoane, sau apasati tasta F9, ori selectati comanda Scheduling din
meniul Calculations. In caseta de dialog de Calcul a Planificarii
puteti alege diferite optiuni de calcul si decide daca doriti sa
primiti un raport de calcul sau daca doriti sa vedeti fereastra de
optiuni data viitoare. Planificarea calculata utilizand Metoda
Drumului Critic va arata durata minima a planificarii, dar conflictele
de supraincarcare a resurselor nu vor fi rezolvate. Activitatile
critice (cu rezerva de timp zero) vor fi afisate cu culoare rosie.

Fereastra de Optiuni de
Calcul a Planificarii fara
Constrangeri de Resurse

Planificarea calculata fara a
lua in considerare
constrangerile de resurse

Pentru a obtine o planificare realista, fezabila, va trebui sa faceti calculul cu constrangeri de resurse care tine seama de limitarile resurselor, prin
apasarea butonului Resource Constrained Scheduling din bareta de butoane, sau a tastei Ctrl F9.
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In acest calcul al planificarii activitatile pot fi intarziate datorita faptului ca resursele necesare nu sunt disponibile. Programul calculeaza rezervele
fezabile ale activitatilor si Drumul Critic al Resurselor – Resource Critical Path (numit cateodata Lantul Critic - Critical Chain) care consta din activitati ale
caror resurse constranse alocate au rezerva de timp zero.
Sunt cateva optiuni de calcul a planificarii cu constrangeri de resurse:
Standard este utilizat de alte sisteme software profesionale cum ar fi Primavera sau
Open Plan. Puteti alege prioritatea pentru rezolvarea conflictelor in calculul curent
al planificarii. Apoi, puteti compara planificarile obtinute cu utilizarea diferitelor
prioritati si alege cel mai bun criteriu pentru proiectul curent.
Advanced – Calculul cu constrangeri de resurse poate imbunatati calculul standard,
dar depinde de criteriile alese.
Optimization conduce la obtinerea celei mai bune planificari utilizand un algoritm
Fereastra de Optiuni de
sofisticat de nivelare, dar necesita un timp mai mare care se poate simti in modele
Calcul a Planificarii cu
de dimensiuni foarte mari.
Constrangeri de Resurse
Previous Version Support este de regula utilizata in faza de executie a proiectului.
Aceasta evita modificarea ordinii executiei activitatilor atunci cand informatiile se
schimba (sau datele actuale au fost introduse).

Planificarea calculata
luand in considerare
constrangerile de resurse
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Graficul Gantt de Resurse
dupa nivelarea resurselor

In orice moment, incarcarea resurselor si varful de incarcare sunt calculate daca apasati tasta Ctrl F8 sau selectati comanda Calculate Resource Peak
Workload din meniul Calculations.

Pasul 11. Analiza Planificarii Proiectului
Rezultatele calculului planificarii proiectului
pot fi vizualizate in Gantt Chart, Resource Gantt
Chart, in Linear Diagram (introducerea
informatiilor necesare pentru Graficul Liniar
va fi descrisa intr-un capitol separat). Datele
planificate pot fi vizualizate deasemenea in
Graficul Retea. Diferite grafice si rapoarte va
vor arata toate informatiile necesare.
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Daca este necesara reducerea duratei planificarii,
va recomandam ca mai intai sa analizati utilizarea
tuturor resurselor.

Histograme de
Resurse calculate
dupa nivelare

Pasul 12. Definirea Costurilor si Calculul Bugetului Proiectului
Costul proiectului este suma costurilor atribuite
activitatilor, resurselor, materialelor si alocarilor
de resurse. Dar costul in sine consta in fapt din
Definirea Componentelor
componente de cost cum ar fi costurile cu
de Cost
manopera, costurile cu materialele, costurile cu
echipamentele, costurile indirecte etc.
In cadrul proiectului nostru vom utiliza trei
componente de cost – salarii, costuri indirecte si
alte cheltuieli.
Definirea Costului
Aceastea vor fi definite in Tabelul Cost
pe ora a Resurselor
Components. Atributul Unit Cost al Componentei de Cost este
utilizat atunci cand diferite componente de cost sunt exprimate
in unitati monetare diferite. Unit cost defineste rata de schimb
care va fi folosita in calculul Costului Total.
Costul pe ora al Resurselor va fi definit in Tabelul Resource.
Puteti introduce salariul orar al resurselor in coloana
corespunzatoare. De regula, costurile indirecte sunt calculate ca
un procent din salariu. Va sugeram sa calculati costul indirect al
resurselor pe ora, utilizand formule (in Tabelul Resource selectati Edit/Formulae/New). Vom considera ca in organizatia noastra, costul indirect se
poate calcula ca fiind 120% din salariul total al resursei.
SPIDER Management Technologies Romania
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Alte Cheltuieli vor fi necesare cand
vom face verificarea referintelor (am
estimat ca pentru potentialele calatorii,
vom cheltui 300 unitati de cost pentru
fiecare furnizor) si organizarea
negocierilor (10 unitati de cost pe ora
de negocieri – costul cafelelor, a apei
etc.). Aceste costuri vor fi introduse in
fereastra Properties a activitatilor.
Selectati Cost Components/Add. In
lista de componente de cost selectati
componenta ceruta si introduceti
costul activitatii ca Fixed, Hour sau
Volume Unit Cost. Puteti deasemenea
sa definiti profilul consumului de cost
(dar nu in primul proiect).

Definirea Formulei de Calcul
a Componentei de Cost

Calculul Bugetului
Proiectului

Definirea Altor
Cheltuieli
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Dupa introducerea costurilor la activitati, resurse si alocari, apasati tasta F8 sau selectati Cost and Material Calculation in Activity Gantt Chart. Spider
Project va calcula bugetul proiectului. Curbele de tip S pot fi vizualizate grafic sub Graficul Gantt, daca selectati General Reports and
Diagrams/Diagram si apoi selectati Total Cost, Cumulative in perioade de timp (noi am selectat pe ora).

Optiuni pentru Calculul
Costurilor si
Materialelor

Graficul Costului
Total Cumulativ

Pasul 13. Atribuirea Responsabilitatilor
Poate fi realizata prin crearea Structurii de Descompunere bazata pe Responsabilitati - Responsibility Work Breakdown Structure.
In Graficul Gantt selectati Project/WBS/New. Puteti crea o noua structura WBS in care activitatile vor fi organizate dupa responsabilitati. Creati faza
Project Manager, Analist de Business, si Analist IT. Selectati toate activitatile pentru care este responsabil Project Manager-ul (apasati si tineti apasata
tasta Ctrl si apoi selectati activitatile cu butonul stanga al mouse-ului). Deschideti meniul contextual prin apasarea butonului dreapta al mouse-ului pe
oricare dintre activitatile selectate si alegeti comanda Cut. Deplasati cursorul mouse-ului pe numarul liniei fazei Project Manager. Apasati apoi
butonul dreapta al mouse-ului si selectati comanda Paste/One level lower. Activitatile selectate vor fi mutate in aceasta faza.
Faceti acelasi lucru pentru activitatile Analistului de Business si Analistului IT.
Creati apoi subfaze in acelasi mod.
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Biblioteca de
Structuri WBS

Structura WBS organizata
pe Responsabilitati
O alta modalitate de creare a structurilor WBS suplimentare este crearea structurilor WBS prin coduri. Aceeasi structura poate fi creata utilizand
codurile din orice camp definit de utilizator.

Pasul 14. Pregatirea Sistemului de Masurare in Graficul Liniar (Ciclograma)
Graficul Linear (Ciclograma) prezinta planificarea proiectului ca un grafic care afiseaza cand anume vor fi realizate tipuri diferite de activitati in diferite
pozitii din sistemul de masurare a proiectului.
Sistemul de masurare a proiectului este afisat pe Axa X (orizontal) a Graficului Liniar, iar timpul este afisat pe Axa Y (vertical). Graficul Liniar este
alcatuit din doua panouri:
− Graficul care arata dependentele datelor de executie a activitatilor din locatiile lor aferente sistemului de masurare proiectului (panoul
superior al graficului); si
− Locatia diferitelor tipuri de activitati in sistemul de masurare a proiectului (panoul inferior).
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Sistemul de masurare a proiectului este definit de utilizator. Este necesar sa definim doua campuri utilizator – Start si Finish. Pozitia de start a activitatii
din sistemul de masurare a proiectului va fi definita in campul Start. Campul Finish va defini pozitia de incheiere a activitatii in sistemul de masurare a
proiectului. Ambele campuri trebuie sa fie numerice.
De exemplu: Pentru constructia drumurilor, podurilor, cailor ferate sau conductelor de petrol, campurile Start si Finish pot arata distanta datelor de start si
finish fata de anumite puncte predefinite.
In proiectul nostru vom defini un sistem artificial de masurare care sa ne arate progresul proiectului. Acesta consta din urmatoarele etape: Definirea
Cerintelor, Pregatirea Cererii de Oferta, Evaluarea Ofertelor, Verificarea Informatiilor, Luarea Deciziei.
Inceperea etapei Definirea Cerintelor va fi considerata ca fiind 1, incheierea ca fiind 2. Inceperea etapei Pregatirea Cererii de Oferta va fi considerata
ca fiind 2 si incheierea ca fiind 3 etc.
Vom crea noi campuri utilizator pentru estimarea datelor de Start si Finish. Pentru aceasta deschideti Graficul Gantt, deplasati cursorul pe titlul
oricarei coloane, apasati butonul dreapta al mouse-ului si selectati comanda New Field din meniul contextual. In caseta de dialog introduceti numele
campului Start si definiti tipul campului ca fiind numeric. Repetati acest procedeu pentru crearea campului Finish.
Pentru activitatile care apartin primei etape introduceti valoarea 1 in campul Start si valoarea 2 in campul Finish. Pentru activitatile care apartin etapei
Cerintelor introduceti valoarea 2 in campul Start si valoarea 3 in campul Finish si asa mai departe. Notati ca etapele din Sistemul de Masurare a Graficul
Liniar nu sunt acelasi cu fazele din structura WBS.

Definirea Campurilor
Utilizator Start si Finish si
atribuirea de valori
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Stabiliti ce tipuri de activitati si faze vor fi afisate in Graficul Liniar. Proprietatile activitatii includ campul standard Type care este utilizat in definirea
acelor parametri din Bibliotecile de Referinta care sunt comune tuturor activitatilor de acelasi tip (cum ar fi: necesar de material pe unitatea de volum,
cost unitar etc.). Veti decide daca doriti sa vedeti aceste tipuri in Graficul Liniar, sau veti crea tipuri speciale suplimentare. Pentru tipuri speciale veti
crea noi campuri utilizator. Activitatile de acelasi tip vor fi afisate in Graficul Liniar ca linii de aceeasi culoare si grosime.
In cadrul proiectului nostru vom utiliza campul standard Type.

Pasul 15. Crearea Graficului Liniar (Ciclograma)
Afisati Graficul Liniar printr-un dublu click pe icoana
Linear Diagram din fereastra principala. Veti vedea
caseta de dialog Options a Graficului Liniar. Daca
Graficul Liniar a fost deja setat, aceasta caseta de
dialog poate fi afisata selectand comanda
Diagram/Options din meniul Graficului Liniar.
Selectati campul care va fi utilizat ca tip de activitate
sau faza Type for the Linear Diagram (in proiectul
Fereastra de Optiuni
nostru acesta este campul standard Type).
a Graficului Liniar
Puteti introduce numele tipului manual, sau crea
Biblioteci de Referinta (Documente Spider) speciale
care constau din doua campuri cu codurile Type si
TypeName. Ultima varianta este de preferat. Campul
Type va fi apoi preluat din proiect. Campul TypeName
va contine numele tipului care va fi afisat in panoul inferior al Graficului Liniar. Crearea Bibliotecilor de Referinta din tabelul de activitati a proiectului
este descrisa in capitolul Crearea Bibliotecilor de Referinta.
Selectati tipurile de activitati care vor fi afisate in grafic din lista existenta in panoul din stanga al ferestrei (lista Not shown) si apasati butonul >>
pentru a le muta in panoul din dreapta (lista Shown).
Daca doriti sa afisati tipurile de faze, selectati Phase Types din coltul dreapta sus a casetei de dialog Options.
Orice camp de activitate sau faza poate fi utilizat drept camp Type. Implicit, acesta este campul standard Type. Daca doriti sa utilizati orice alt camp,
puteti sa-l selectati din lista care apare in campul Field Used as Type.
Pentru importul numelor de tipuri din Biblioteca de Referinta care sa corespunda campurilor Type si TypeName, apasati butonul Names from
Reference-book si selectati biblioteca de referinta care va fi folosita.
Selectati tipul de linie si culoarea liniei pentru a evidentia tipurile de activitati sau faze in Graficul Liniar.
Selectati datele si intervalul de masura pentru Graficul Liniar. Daca optiunea Whole Project este selectata, datele si intervalul de masura vor fi setate
automat.
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Acum puteti defini ce anume va fi afisat pe axa orizontala. Selectati
Axis X (Metric) Setup. In caseta de dialog care apare, puteti alege
numele sistemului de masura si ce text va fi afisat in grafic, in loc de
numere. Pentru aceasta apasati New, introduceti numarul si apoi
textul care va fi afisat in loc de numar. Numarul si textul
corespunzator vor fi introduse in zona inferioara a casetei de dialog.
Campul Time per second este utilizat in setarea vitezei de animatie
a graficului. Animatia incepe la apasarea icoanei Animate din bareta
de butoane a Graficului Liniar. Animatia deseneaza graficul tinand
seama de planificarea proiectului si afiseaza executia proiectului in
timp.
Daca apasati butonul stanga al mouse-ului si selectati un careu, zona
selectata va fi largita la dimensiunea ferestrei pentru a va da
posibilitatea de a vedea orice parte a proiectului in detaliu. Ca sa
reveniti la dimensiunea originala, apasati icoana Default Scale din
bareta de butoane.
Puteti insera un text sau o imagine in
format bmp in orice loc al Graficului Liniar.
Pentru aceasta deplasati cursorul in locul
dorit si apasati butonul dreapta al mouseului. Selectati Insert Text si scrieti un text
care va apare in locul dorit. In proiectul
nostru vom insera textul Asteptarea
Ofertelor, pentru a explica pauza din
executia proiectului. Pentru inserarea unei
imagini grafice, selectati Insert Picture si
alegeti imaginea ce va fi inserata. Nu uitati
ca imaginile trebuie sa fie in format bmp.
Pentru a sterge un text sau o imagine,
deplasati cursorul pe coltul din dreapta sus
al obiectului inserat, apasati butonul
dreapta si selectati Delete Object din
meniul contextual.
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Pasul 16. Crearea Bibliotecilor de Referinta ale Proiectului
Bibliotecile de Referinta sau bazele de date ale proiectului sunt necesare pentru implementarea standardelor de management al proiectelor la nivelul
organizatiei.
Bibliotecile de Referinta standard ale organizatiei includ:
Biblioteca de Referinta cu Resursele Proiectului care contine lista resurselor proiectului, codurile lor si alti parametri,
Biblioteca de Referinta cu Materialele Proiectului care contine lista materialelor proiectului, codurile lor si alti parametri,
Biblioteca de Referinta cu Componentele de Cost ale Proiectului care contine lista componentelor de cost ale proiectului, codurile lor si costurile
unitare,
Necesar de Cost si Materiale pe Unitatea de Volum pentru activitati tipice,
Productivitatea Resurselor pentru alocari tipice.
Alte biblioteci de referinta inclusiv cele definite de utilizator pot fi utilizate daca este necesar.
Un exemplu: biblioteca de referinta Numele Tipurilor de Activitati care poate fi utilizata in setarile Graficului Liniar.
Bibliotecile de Referinta pot fi legate cu proiectele pentru setarea parametrilor de proiect avand la baza normele si standardele de organizatie. Daca
se stabileste aceasta legatura, atunci datele din toate proiectele vor fi luate din bibliotecile de referinta, iar modificarile din biblioteci se vor transmite
tuturor proiectelor cu care sunt legate. Aceasta abordare pentru crearea modelelor de proiect ne va asigura ca datele tuturor proiectelor sunt
consistente cu normele si standardele de organizatie. Modificarea datelor in toate proiectele (datorita modificarilor de norme de organizatie, costuri
etc.) devine foarte facila. Este suficient sa modificam datele in bibliotecile de referinta si sa actualizam modelele de proiect.
Bibliotecile de Referinta pot fi create selectand File/Create
Document/New in fereastra principala. Definiti Numele si Codul
documentului si selectati Tipul acestuia din caseta de dialog care
apare.
Bibliotecile de Referinta pot fi create deasemenea pe baza datelor unui
oarecare proiect. Aceasta se poate face daca selectati comanda
Project/Create Standard Reference-Books din meniul Graficului Gantt
al proiectului. Bibliotecile de Referinta necesare pot fi selectate din
Crearea
lista de Biblioteci de Referinta Standard. Biblioteca de Referinta ce va
Bibliotecilor
de
fi creata va contine datele colectate din proiectul curent. Sa cream
Referinta
Standard
biblioteca de referinta Resource Assignment Productivities alegand
Resource Assignment Productivities din lista standard de Biblioteci de
Referinta. Icoana bibliotecii de referinta creata va apare in panoul
dreapta al ferestrei principale. Tipurile de alocari cu productivitati
zero pot fi eliminate. Aceasta se poate face usor daca sortam
documentul dupa coloana Productivity. Selectia multipla se poate face
usor daca folositi impreuna tastele Sageata si Shift simultan. Salvati
biblioteca de referinta cu codul Productivities.
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Biblioteca de Referinta
Resorce Assignemt
Productivities

Proprietatile
Coloanei

Orice tabel de proiect poate fi salvat ca un Document Spider. Orice
Document Spider poate fi utilizat ca Biblioteca de Referinta. Vom
ilustra acest lucru prin crearea Bibliotecii de Referinta Activity Type
Names.
Deschideti Tabelul Activities. Selectati Table/Copy as a New
Document. Deplasati cursorul mouse-ului pe capul de tabel si apasati
butonul dreapta al mouse-ului. Selectati comanda Show Columns.
Selectati toate coloanele cu exceptia coloanelor Name si Type si
apasati butonul Delete. Deschideti alte optiuni din Field Groups si
stergeti toate campurile din aceste grupri. Reveniti in grupul General,
selectati orice coloana si apasati butonul OK. Acum avem un document
care include doar doua campuri – Name si Type. Deplasati cursorul pe
titlul coloanei Name si apasati butonul dreapta al mouse-ului. Din
meniul contextual selectati comanda Properties. Schimbati codul din
Name in TypeName. Daca sunt mai multe randuri cu acelasi tip de cod,
stergeti toate randurile cu exceptia unuia. Campul Type trebuie sa fie
definit drept Key field in caseta de dialog Properties.

SPIDER Management Technologies Romania

Biblioteca de
Referinta Activity
Type Names

www. spiderproject.ro 25

