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КЉУЧНЕ РЕЧИ
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УВОД ________________________________________

Човек кроз историју непрестано покушава што ефикасније да искористи природне
ресурсе за задовољење својих потреба, што је довело до организовања производње 1.
Наглим индустријским развојем, јавља се потреба за што квалитетнијим организовањем
послова ради стварања добити.
Данас, у времену глобализације, када долази до муњевитих промена на тржишту,
компаније морају брзо да се прилагоде и брзо да реагују. Због тога се пословна идеја
мора брзо спровести у дело. Спровођење идеје у дело захтева све компликованије
пословне подухвате2. Појављују се нове, до тада неуобичајене околности којима се не
може одговорити на превазиђен, мануелни начин.
Досадашњи, застарео начин управљања пројектима више не одговара данашњим
потребама друштва. Чињеница је да се тим начином непотребно губи и време и новац.
Такође се пропушта прилика да се благовремено реагује у случају појаве ризика, који су
неминовност у пословању.
Пошто су се информационе технологије крајем XX века развиле до тог нивоа да
могу да се користе у свим сегментима друштва па и за управљање пројектима, у свету је
данас незамисливо почињати било какав пројекат, а не користити их. Нове могућности
комуницирања и деобе информација путем интернета створиле су нов начин контроле
управљања пројектима и изместили са градилишта у канцеларију. Ризик који директно
утиче на пројекат, данас је много једноставније контролисати, пронаћи га и реаговати.
Инспирација за тему дипломског рада добијена је у току праксе у великој
компанији, где је констатовано да се превазиђеним начином организације управљања
пројектима ангажују непотребни ресурси, средства и губи драгоцено време.
Рад ће на једноставан начин дефинисати сегменте информационих технологија,
једноставно објаснити поступке уноса, одлагања, чувања и манипулисања подацима и
повезивање и комуникација свих учесника у управљању пројектима. Резултати који се
добију коришћењем информационих технологија су: једноставност, брзина одлучивања,
смањењe трошковa, тачност при одлучивању врхунског менаџмента, лако одлагање и
управљање подацима.

1

Најстарије познато организовање производње је у време Фараона и изградње пирамида.

2

Свака идеја настала захваљујући људском уму, која почне да се реализује и којој је крајњи циљ
остварење те идеје, јесте ПОДУХВАТ.

4

КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА

Предраг САМАРЏИЋ 9905

Процеси кроз које ће предмет рада бити приказан, задиру у неколико области
управљања: руковођење, организација, системска подршка. На основу изнетог, може се
закључити да је рад мултидисциплинаран.

1.1

ПРЕДМЕТ РАДА

У развијеном свету се већ дуже време изналазе решења којим се помоћу
информационих технологија пројекти изводе на неупоредиво квалитетнији начин од
досадашњег, чиме се штеде људски и материјални ресурси као и време. Како је време
веома битно, а пословање данашњих предузећа се посматра у функцији времена, то ће
скраћивање времена реализације пројекта повећати конкурентност компаније, што се
постиже употребом информационих технологија у свакој фази управљања пројектом.
Коришћење информационих технологија, посматрано у функцији времена, утиче
на начин сакупљања докумената потребних за формулисање циља израде пројекта,
његову реализацију, контролу израде, одлагање података, благовремено извештавање и
реаговање на промене које могу настати...
У раду се полази од чињенице да се нови приступ изради пројеката у светској
индустрији, који је започео средином прошлог века, битно разликује од претходног
начина. Застарели, мануелни начин израде пројеката, данас показује слабу координацију
између извршилаца и менаџмента. Због тога често долази до прекорачења употребе
ресурса, а често и до одустајања од пројекта што у оба случаја производи трошкове и
утиче на пословање компаније. Велике компаније развијеног света су увиделе снагу
коришћења информационих технологија у свим сегментима управљања.
Модели управљања уопште, па и пројектом, заснивају се на томе да сваки
пројекат даје неку излазну вредност, а та вредност обезбеђује одговарајућу акцију
управљања путем повратне спреге (слика 1).

Улазна
вредност

СИСТЕМ
Управљачка

Информација

одлука

остању

Излазна
вредност

Слика 1. Основни модел управљања
Као што се види на слици 1, за доношење адекватних управљачких акција,
врхунском менаџменту је неопходна информација о стању излазне вредности система
управљања, која ће до врхунског менаџмента бити достављена тачно и на време. Овакав
систем повратне спреге је универзалан и заступљен је код свих система управљања.
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Да би се успешно применио овакав модел управљања пројектима, а због
сложености израде пројеката, обавезна је употреба информационих технологија и, у
развијеном свету данас се не може замислити никаква пословна активност без њих.
Сложеност се огледа у слојевитом одлучивању. Од рађања идеје до њене реализације
постоји низ процедура које треба обавити. Код нас то подразумева процедуре
достављања: идејног, главног, извођачког и пројекта изведеног стања, прописаних
"Законом о планирању и изградњи"3 Републике Србије.
НА КОЈИ НАЧИН ЋЕ СЕ ПОДАЦИ ДОСТАВИТИ ОНИМА КОЈИ ОДЛУЧУЈУ?
Ако се подаци о пројекту уносе у рачунар на различите начине и са различитим
врстама података и вредностима, није могуће исте повезати, нити добити поуздане и
правовремене информације. Исто тако, ако се подаци чувају изван мреже, и доступни су
само кориснику рачунара, не могу се осигурати информације о развоју пројеката
потребне врхунском менаџменту, без обзира колико су ажурно сређени на рачунару. Ако
менаџмент није благовремено упознат са "развојем ситуације на терену", не могу се на
време донети важне одлуке које треба да следе. Због тога је потребно да подаци буду
транспарентни тј. објединити их и чувати на једном месту како би били доступни свим
учесницима у пројекту.
1.1.1

Стање у свету

Нови приступ изради пројеката у светској индустрији, који је започео средином
прошлог века битно се разликује од претходног. Савремене интеграционе процесе
карактерише већа динамика, географско проширивање у континенталним размерама,
стремљење ка вишим степенима интеграције и утицај на глобалне економске односе.
Компликованост управљања пројетима изазвана захтевнијим технологијама доводи до
потребе за бржим и прецизнијим манипулисањем информацијама. Нове технологије могу
да буду искоришћене у свакој фази управљања пројектима.
Почетак коришћења информационих технологија и настанак адекватних
софтверских решења за управљање пројектима везују се за касне 80-те године прошлог
века. Иако је рад тако захтевног софтвера на хардверу слабијих карактеристика био
компликован, компаније које су имале велик број пројеката ипак су их користиле јер је
помоћ у свакој фази пројектовања била неупоредиво олакшана. Таква софтверска
решења су нудила манипулацију само основним подацима о пројекту и вршила основне
прорачуне везане за њега. Рад је био ограничен на један рачунар и једног корисника
података.
Развојем хардвера, развијао се и софтвер. Велике светске компаније софтвера
израдиле су програме који ће у потпуности задовољавати потребе свих запослених на
управљању пројектом, за све врсте пројеката. Све компаније развијеног света користе
ове софтвере од самог настанка идеје пројекта.

3

Службени гласник Републике Србије број 47 од 5 маја 2003. године (страна 1).
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Глобализацијом светске производње, јавља се потреба за израдом и управљањем
пројектима изван државних граница компанија. Овде су информационе технологије нашле
најбољу примену. Помоћу истих је могуће управљање пројектом неколико хиљада
километара даље.
1.1.2

Стање код нас

У Србији се још увек у већини компанија управљање пројектима своди на
застарели, превазиђен начин, што подразумева не коришћење или недовољно коришћење
информационих технологија. Висока цена софтвера, недовољна обученост запослених,
страх од нових технологија, само је неколико разлога који утичу на некоришћење
информационих технологија. Ипак, овај савремен начин управљања пројектима полако,
али сигурно почиње да се користи и код нас. Пошто је познато да се у Србији тек очекују
велике инвестиције, сигурно ће бити разлога за коришћење информационих технологија
за њихову реализацију.

7

КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА

Предраг САМАРЏИЋ 9905

ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ПРОЈЕКТА
Дефиниција пројекта има много и свака на свој начин описују пројекат баш онако
како треба. За нас најприхватљивија дефиниција је, да је пројекат сложен, привремен,
ка циљу усмерен подухват, који треба остварити са ограниченим људским и
материјалним ресурсима, у задатом временском року.
Сваки пројекат, у току свог животног века пролази кроз одређене фазе. Свака
фаза специфична је за сваки пројекат понаособ слика 2. Фазе препознатљиве за сваки
пројекат су:


идеја,



планирање,



реализација,



контола и



завршетак.

ИДЕЈА

ПЛАНИРАЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА

КОНТРОЛА

ЗАВРШЕТАК

Слика 2. Основне фазе пројекта
Не постоје два пројекта са потпуно истим особинама. Особине сваког пројекат
дефинишу га као:


ОБИМАН

ангажује велику количину ресурса



СЛОЖЕН

учествују обимни нематеријални и материјални елементи



ПРИВРЕМЕН има животни век тј. почетак и завршетак



ЈЕДИНСТВЕН може се десити само једном тј. не могу се баш све радње за
извођење другог пројекта поклопити са постојећим.

На особине пројекта утичу: финансије, материјална средства, организовани
ресурси и употреба информационих технологија. Данас највећу улогу игра време.
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ВРСТЕ ПРОЈЕКАТА

Будућност сваке компаније у данашњим условима је везана за пројекте.
Реализација пројекта захтева претходно планирање реализације, што доводи до:
квалитетније и брже изградње, већег квалитета производа као и већу и бржу добит.
Планирање пројекта врши се ПРОЈЕКТОВАЊЕМ сваке активности и праћењем њеног
извршавања, од почетка до коначног завршетка.
Свака компанија има потребу за разним пројектима. Класификација пројеката је
веома значајна активност у развоју предузећа. Представља основ за формирање
селективне политике инвестирања. У зависности од низа фактора, свако предузеће
класификацију пројеката мора да прилагоди себи, како би дошло до најповољнијег
решења. Пројекте можемо посматрати са више аспеката. Најчешћа подела пројеката је на
инвестиционе4 и пословне.
Под инвестиционим пројектима подразумевају се они пројекти где је потребно
обезбедити финансијска средства. Карактеришу их: дуг временски период извршења,
велики обим материјалних и нематеријалних средстава, ангажовање великог броја
људских ресурса. Карактеристично за инвестиционе пројекте је то што су управљање и
реализација раздвојени. Можемо их посматрати као пројекте за улагање:


у изградњу



у адаптацију и реконструкцију и



у опремање.

Под пословним пројектима подразумевају се они пројекти где није поребно
ангажовање финансијских средстава. Карактеришу их: мали временски период извршења,
мали обим материјалних и нематеријалних средстава, ангажовање малог броја људских
ресурса. Карактеристично за пословне пројекте је то што управљање и реализација нису
раздвојени. Можемо их посматрати као пројекте за:


побољшање пословања и



развој.
ЗАШТО УПРАВЉАМО ПРОЈЕКТОМ?
Основни разлози, зашто се управља пројектом је потреба за:

4



дефинисањем циљева компаније



смањењем неодређености, неуређености и хаотичности у будућности



уређивања понашања свих учесника и



испуњења обавеза.

У раду говоримо о инвестиционим пројектима, т.ј. пројектима за које је потребно обезбедити
одређена финансијска средства.
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У данашњим тржишним условима компанија мора непрестано да улаже у нове,
савременије производње ако жели да опстане на тржишту. То је једини начин да
компанија очува: делатност, достигнут ниво капацитета, позиције на тржишту и обезбеди
непрекидан развој у складу са техничким, технолошким, тржишним и друштвеним
прогресом.
Погрешно улагање финансијских средстава може да доведе до пропасти, не само
пројекта него и компаније, а може да се одрази и на ширу друштвену заједницу. Зато је
за свако инвестирање у пројекат потребно планирање и континуирано извршавање
планом прописаних радњи које директно утичу на управљање пројектом. Током целе
реализације пројекта потребно је водити рачуна о ресурсима и времену. Ова два фактора
директно утичу на финансијске трошкове.
Да би се процес израде свих пројеката одвијао по претходно дефинисаним
тачкама, потребно је планирање и координација пројектом.
2.1.1

Планирање пројекта

Крајњи циљ израде сваког пројекта је остварење идеје која је у функцији
остварења визије и мисије компаније. Пракса показује да би се остварила идеја пројекта,
потребно је на самом старту правилно га испланирати. Планирање пројекта подразумева
дефинисање параметара, као би се на почетку пронашао једноставан начин завршетка
пројекта и позитивни и негативни фактори који могу да утичу на њега. Једном израђен
план пројекта треба што мање мењати. Промене зацртаног плана доводе до промена које
могу утицати на комплетан пројекат.
Планирање је фаза у којој се прави нацрт пројекта и као такав усаглашава се и
дели свим запосленим на њему. Сваки пројекат, од рађања идеје до завршетка, пре свега,
мора да прође кроз одређене прединвестиционе фазе да би био одобрен. Приликом
дефинисања новог пројекта мора се прво потврдити да је он исплатив и остварљив.
Исплатив у смислу да ће по завршетку доносити профит, а остварљив, да је могуће
извести га помоћу расположивих ресурса и средстава.
Самим рађањем идеје о пројекту, при обради почетних информација, морају се
користити информационе технологије ради што тачнијег и убедљивијег представљања
идеје онима који треба да је прихвате и одобре као и целим током прихватања идеје
пројекта што се наставља кроз цео животни век пројекта. Планирање ових фактора
управљања пројектима директно утиче на израду пројекта. Планирање реализације
пројекта помоћу информационих технологија може бити:


Глобално

обухвата грубу разраду фаза



Детаљно

прецизно се дефинишу сви елементи који утичу на пројекат.

Моменат, када је пројекат одобрен од стране надлежних институција рачуна се
као почетак израде пројекта.
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Након донете одлуке о одобрењу пројекта, потребно је урадити пројектнотехничку документацију, анализу ситуације, анализу проблема и циљева, детаљну
разраду, проналажење средстава, детаљан план извођења, управљање пројектом,
праћење и вредновање.
Након израде пројектно-техничке документације приступа се дефинитивном
затварању финансијске конструкције. Самим почетком израде пројектно-техничке
документације за пројекат, почиње и животни век 5 пројекта. Трошкови израде пројектнотехничке документације могу да се крећу и до 10% од укупне вредности пројекта.
За успех пројекта веома је важно изградити квалитетан систем управљања
пројектом. За један пројекат се одређује један вођа пројекта који руководи комплетним
извођењем радова на пројекту. Од вође пројекта зависи на који начин ће се и са којим
људским ресурсима управљати пројектом помоћу информационих технологија.
2.1.2

Управљање пројектом

Управљање пројектом је способност да се сарадњом већег броја људи у
предвиђеном времену, са одређеним технологијама и трошковима, реализује пројекат. У
свету је данас немогуће почети било који пројекат и успешно управљати њиме без
коришћења информационих технологија. Њихова улога је у сваком сегменту реализације
пројекта веома важна и представља кључни алат за одлучивање. Употребом
информационих технологија је олакшано манипулисање информацијама које имају
кључно место у сваком сегменту управљања пројектом.
Основне одреднице савременог концепта управљања пројектима:

5



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

подразумева дефинисање и коришћење погодне
организационе структуре у компанији или изван ње



ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ настанком идеје пројекта се појављује потреба
коришћења информационих технологија. Идеја
унета у рачунар, преко одређеног софтвера и
одложена на одређено место, лако се предочава,
дистрибуира, чува, модификује



МРЕЖНО ПЛАНИРАЊЕ

подразумева успостављање везе и хијерархије над
рачунарима. Подаци о пројекту чувани на једном
месту морају бити доступни свим учесницима у
управљању пројектом. За управљање пројектом,
мрежно повезивање врши се преко сервера који на
себи има потребна софтверска решења.

Животни век пројекта је време које је настало одобрењем пројекта, па до завршетка истог.
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УЛОГА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Превазиђен, застарео начин управљања пројектима довео је да велики број
пројеката компаније лежи разбацано по тамним просторијама, у орманима, на полицама.
Када се јави потреба за проналажењем одређеног пројекта, неколико запослених мора да
трага сатима, па и данима док не пронађе једва видљив цртеж, згужван документ,
исцепан папир...
Данас, је одлагање и коришћење података о пројектима помоћу информационих
технологија веома једноставно. Данашње информационе технологије омогућавају да се
прикупљени подаци за израду пројеката одлажу на једно место у неограниченим
количинама, дозволи коришћење истих учесницима у управљању пројектима, контролише
у реалном времену ток израде пројекта и адекватно реагује у случаку појаве ризика.
Немар је често везан не само за папирне документе него и за базе података на
рачунарима. Потребом за одлагањем података пројеката помоћу информационих
технологија, појављује се и потреба за правилним руковањем њима. Исто као папирни,
тако и најсавременији начин одлагања података о пројекту, помоћу рачунара, може бити
неуредан. Зато је потребно дефинисати правила понашања приликом прикупљања,
одлагања и коришћења података, којих ће се придржавати сви запослени у компанији6.
У великим компанијама где постоји велики број пројеката, а морају се чувати на
једном месту, користи се сервер. Ова могућност пружа и могућност да сви учесници у
управљању пројектом имају приступ истим подацима у веома кратком временском року са
једног места и мрежно повезани, директно утичу на квалите израде пројекта.
Преко управљања пројектима помоћу информацијоних технологија може се
препознати кључна улога рачунара. Свака фаза управљања пројектом подразумева
коришћење рачунара.
КАКО КОРИСТИТИ РАЧУНАР?
У моменту када је идеја рођена, почиње коришћење информационих технологија.
Најлакши начин прикупљања и обраде прикупљених података је путем рачунара. Подаци
који се прикупљају у току прединвестиционих активности се складиште преко раније
дефинисаног софтвера, обрађују и одлажу у базу података на тачно дефинисано место на
рачунару. Подаци унети у различитим фазама помоћу рачунара, користе се током целог
животног века пројекта и касније. У току сваке фазе изградње пројекта имају улогу
контроле, извештавања и откривања могућих ризика.

6

У компанији у којој је студент имао праксу, израђен је "Правилник о планирању, реализацији и
контроли инвестиционих одлука"
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3.1.1.1 Хардвер и софтвер

Пошто је очигледно да је за праћење и извођење било каквог рада на пројекту, а
нарочито управљање самим пројектом, потребно поседовати одређене информационе
технологије, у наставку рада ћемо их представити.
Сваки део информационих технологија је састављен из компоненти које могу бити
физичке и програмске, написане у одређеном програмском језику 7, разумљиве физичким
компонентама.
Дакле, под информационим технологијама се подразумева хардвер и софтвер који
се користи за обраду информација. Под хардвером се подразумевају физичке
компоненте: процесор, меморија, плоча рачунара, HD (тврди диск), графичка карта,
напајање, улазно/излазне компоненте, као што су: монитор, штампач, ЦД/ДВД
писач/читач...
Софтвером називамо програме написане у одређеном програмском језику (C,
C++, Java,.), без којих се не би могло ништа урадити на рачунару. Данас интересантни и
обавезно коришћени софтвери су: OS "Windows2003", "Microsoft Project", "Microsoft Project
Server" и "Microsoft SQL Server".
И хардвер и софтвер бира компанија, у зависности од потреба посла који обавља.
Само увођење информационих технологија за управљање пројектима је такође
једна врста пројекта. И овде постоји пут од рађања идеје до остварења исте. За
реализацију комплетног пројекта осавремењавања компаније потребно је извршити
одређене кораке.
I корак ИЗБОР ХАРДВЕРА

II корак ИЗБОР СОФТВЕРА

- Одређивање потребних карактеристика

- Одређивање карактеристика

- Преглед расположивих производа

- Преглед расположивих производа

- Избор правог производа

- Извор правог производа

- Куповина новог хардвера

- Куповина новог софтвера

- Припрема хардвера за рад

- Инсталација софтвера

- Покретање хардвера

- Конвертовање постојећих докумената

- Умрежавање

- Обука корисника

- Постављање параметара
- Обука корисника

7

И програмски језик је једна врста софтвера.
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3.1.1.1.1 Хардвер
За потребе управљања пројетима потребан хардвер који ће се користити је:
сервер, рачунари и мрежа. Квалитет хардвера зависи од тога колико ће га компанија
заиста користити. Код компанија које имају неколико пројеката годишње није потребно
набављати нпр."IBM Blade" систем, довољно је узети сервер слабијих перформанси као и
рачунаре, али мрежа мора бити квалитетна8.

3.1.1.1.2 Софтвер
За потребе управљања пројетима потребно је обезбедити квалитетан и поуздан
софтвер. Квалитет софтвера зависи од произвођача, потреба компаније и тога колико ће
се он заиста користити.
Тржиште софтвера, исто као и тржиште хардвера, је презасићено различитим
квалитетом програма. За управљање пројектима данас су квалитет доказали софтверски
пакети Primavera и Microsoft Project. Microsoft Project је у служби великих и познатих
компанија.
Описом основних могућности и начина коришћења хардвера и софтвера може се
доћи до закључка, "зашто користити информационе технологије за управљање
пројектима?".

8

" Квалитетна Мрежа" – значи да мора бити брза и поуздана, без прекида.
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СТАНДАРДНИ СОФТВЕР __________________________

За израду већих пројеката некада је било потребно утрошити више времена за
планирање него за саму израду истих. Велики број сати проведених у физичком писању и
цртању, грешака које је било тешко исправити, изештаја који су рађени веома споро и
напорно,... пало је у заборав појавом рачунара и програма за управљање пројектима.
Данас се приступ планирању и изради озбиљног пројекта не може замислити без
употребе информационих технологија.
Основ успеха сваког пројекта је детаљно планирање и извршавање сваке
активности онако како је раније дефинисано. Што је пројекат већи и сложенији,
планирање активности је теже. Свако планирање активности није фиксно и, у току израде
пројекта, долази до одступања. Тада се примећује највећа корист рачунара. Потребно је
само, правилно ревидирати промене и препустити рачунару да сам усклади активности
везане за исправку. Исправити само једну активност у току израде пројекта, значи
исправити и све активности које након ње следе, а зависе од ње.
КАКО ЈЕ ТО НЕКАД БИЛО?
Замислимо да је, од педесет активности, код пете дошло је до значајног
одступања. Потребно је све активности, после ове (на папиру – "Гант" дијаграму и "ПЕРТ"
мрежном плану) ручно исправити. Колико су "Гант" дијаграм и "ПЕРТ" метода планирања
утицали на начин израде пројекта у прошлости, толико је и рачунар, уз све то олакшао
управљање пројектом у садашњости.
Дуго времена није постојао ефикасан и прихватљив програм за ту намену у свим
сегментима пројектовања. Настанком програмских пакета који су у могућности да помогну
при дефинисању пројеката, олакшало је и неупоредиво убрзало рад на њима.
Софтверски пакети који се данас користе за управљање пројектима: Primavera и
Microsoft Project приказани су на сликама 3 и 4. Оба програма поседују приближно сличне
подпрограме. Разлика је у томе што је Primavera подељена на неколико посебних
програма, где се сваки набавља и ради засебно.
Primavera је 90-их година прошлог века, због своје лакоће рада била коришћенији
софтверски пакет за управљање пројектима од других. Покретањем појединачних
програма није се трошила меморија и процесор на подизање непотребних подпрограмских
алата.
Microsoft Project је скуп подпрограма у једном. Microsoft Project је настао 1990.
године. Потреба за овим софтвером је била велика, али је цена ограничавала његово
коришћење. Програм је, у односу на остале постојеће, био захтевнији и није било добре

15

КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА

Предраг САМАРЏИЋ 9905

хардверске платформе која би га у потпуности подржавала. Међутим, након појаве бржих
хардверских платформи, Microsoft Project, постаје најкомплекснији софтвер за управљање
пројектима.

Слика 3. "Primavera Project Planer"

Слика 4. Прозор програма " Microsoft Project"
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MICROSOFT PROJECT ____________________________

Америчка компанија Microsoft је, уз своје велико искуство и сарадњу са познатим
менаџерима пројеката створила програм који залази у све софере пројектовања. 1990.
године је представљен програм Microsoft Project 1.0 for Windows, први у низу. У време
када се прелазило са 16bit на 32bit систем, радити у тако комплексном програму је била
велика храброст. Microsoft Poject је био захтевнији од осталих, тада интересантних
програма и није било добре хардверске платформе која би га у потпуности подржавала.
Због тога није нашао место на тржишту. Појавом моћнијих хардверских платформи и
девет верзија Microsoft Project, појављује се Microsoft Project 2007, најновија верзија
Microsoft софтверског пакета за управљање пројектима.
Microsoft Project се испоручује у две верзије и то: Microsoft Project Standard и
Microsoft Project Professional. Разлика између ова два модела је мала, а огледа се у томе
што је Microsoft Project Professional у стању да обједини неколико стотина пројеката у
једном, док Microsoft Project Standard може да се користи само у мањим организацијама
где је потребно радити на једном или неколико пројеката.
Веома важну улогу у управљању пројектима игра и Microsoft Project Server,
софтверско решење које нам служи за деобу података између учесника у пројекту, преко
мреже.
Незаобилазни додатак свему досад представљеном представља систем за
складиштење података, софтверско решење за манипулисање базама података - MySQL
Server.
Проблем Microsoft – намеран или ненамеран који се јавља, а везан је за рад у
Microsoft Project у Србији је тај што Microsoft Project стриктно бележи временске
одреднице искључиво на енглеском језику (hrs, day, wks, mon,...), као и календар код
којег се радно време не може подесити друкчије него као "западно" радно време са
паузама за ручак и не може се мењати.

5.1

ПОЧЕТАК РАДА У MICROSOFT PROJECT

Израда новог пројекта почиње коришћењем стандардног шаблона Microsoft
Project, слика 4. Велики део основног шаблона може се користити за потребе било којег
пројекта. Пошто се компаније баве различитим делатностима и шаблони морају бити
различити. Microsoft Project нуди велики број шаблона, са рачунара слика 9, или "Online".
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Проблем који се јавља, а раније је објашњен, је тај што су сви израђени шаблони
подешени за енглеске стандарде. У компанији која не користи енглеске стандарде, да би
сви делови подједнако користили програм, потребно је одредити начин попуњавања базе
података, изменити дефинисане параметре и прилагодити их потребама компаније.
5.1.1

Основна прилагођавања
Измена параметара подразумева:



подешавање језика и календара државе где се налази компанија



подешавање Properties прозора



подешавање мерних јединица.

Прво што се подешава је језик и формат датума, у нашем случају Serbian Latin и
дан.месец.година - 21.7.2008. Језик и датум се подешавају помоћу алата који припада
Windows OS преко "Start/Control Panel/Regional Settings".
Након тога, слика 5, у Microsoft Project se одређује валута која се користи, у
нашем случају је то динар, а у истом прозору се форматира приказ датума. Поступак је
следећи: помоћу "Meny Bar" се изабере опција "Tools/Options". Када се појави прозор
"Options" на палети "View/Date format" подесe се прво дани/месеци/године, а у поље
"Symbol" унесе се "Дин. или дин." Примећује се да се прозор "Placement" променио у
жељену валуту.

Слика 5. Подешавање датума и валуте
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Након тога у истом прозору на палети "Calendar", слика 6, треба подесити и
календар да у пољу:


Week starts on

дан почетка радне недеље,



Fiscal Year starts in почетни месец у пројектној години,



Defoult start time

дневно почетно радно време,



Defoult end time

дневно завршно радно време,



Hours per day

часовна дужина радног времена у дану,



Hours per week

часовна дужина радног времена у недељи,



Days per mounth

одређивање радних дана по месецу.

Слика 6. Подешавање основних параметара
Када се почне са уносом активности у Microsoft Project, параметри подешени у
прозору "View" уносиће податке као у ћелијама за датум и време на слици 7Б.

Слика 7. А-Изглед ћелије пре подешавања

Б-Изглед ћелије након подешавања

Осим горе наведеног, потребно је дефинисати основне параметре за нови
пројекат. Параметри се виде на слици 8, а прозор ће се показати командом "Meny Bar"
кликом на "File / Properties".
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Слика 8. Подешавање основних параметара пројекта
5.1.2

Шаблони

Одмах након отварања Microsoft Project добија се основни шаблон програма.
Опцијом "File / New" отвара се прозор као на слици 9, који нуди готове шаблоне. Ови
шаблони су везани за разне области: грађевину, машинство, електронику...

Слика 9. Припремљени шаблони које нуди "Microsoft Project"
Коришћење ових шаблона је веома компликовано, није као код других Microsoft
производа. Избором једног од шаблона не постоји могућност да се директно утиче на
коначан изглед шаблона тј. Microsoft Project сам зада привидне активности и фазе, као и
ресурсе као на слици 10.
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Слика 10. Изглед пројекта добијеног помоћу шаблона Microsoft Project
Због свега наведеног, предлаже се коришћење основног, празног шаблона који је
понуђен при покретању Microsoft Project програма, уз измене које су дате раније и
поштовање прописаних процедура.

5.2

УНОШЕЊЕ ПОДАТАКА

Да би план пројекта био веродостојан прикупљеним подацима, потребно је
податке унети и дефинисати. Подаци који се уносе у рачунар преко софтвера, односе се
на активности и фазе, време, ресурсе и финансије. Основни поступак уношења података
састоји се из одређених корака.


1 корак уношење активности, подразумева детаљан план одвијања
активности понаособ као и одређивање почетка и завршетка исте

сваке



2 корак груписање активности у фазе, дефинише групу активности које раде на
истом послу који је део фазе



3 корак подешавање међузависности активности. Постоје одређене везе које
одређују када која активност може почети у односу на претходну



4 корак уношење података о ресурсима. Овде се мисли на све расположиве
људске и материјалне ресурсе који учествују у пројекту



5 корак уношење времена везаног за располагање ресурсима. Не треба, а и
програм неће дозволити, да одређени ресурс буде ангажован у исто време
на неколико активности



6 корак уношење података о потребним финансијским средствима подразумева
дефинисање средстава за сваку активност и сваки ресурс.

Сви наведени кораци играју важну улогу у управљању пројектима и не може се
издвојити ниједа као најважнији.
Када је завршено уношење података, израђен документ треба снимити као базни
план9 (Baseline Plan). Базни план представља основно полазиште за разне анализе. Да би
9

Базни план је првобитан план који смо креирали пре него је било која радња на њему почела.
Он остаје забележен у програму тако какав је направњен на почету и не мења се!
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уочили разлике између првобитног и новонасталог пројекта потребно је оригинални,
базни план сачувати као основну линију пројекта (Baseline). Упоређивање тренутног
стања са базним планом даће параметре одступања од зацртаног плана. Најпогоднији
моменат снимања у "Baseline" је моменат када је унет коначан план пројекта, а пре
почетка извођења радова на пројекту.
5.2.1

Врсте прегледа података

Microsoft Project омогућује да се унети подаци о пројектима прегледају и
упоређују на више начина. Основни начин прегледа података је и основни прозор
Microsoft Project - Gantt Chart, слика 4. Осим њега, на располагању је неколико већ
припремљених прозора као и могућност да прозоре са подацима креирају корисници.
Разни профили учесника ће користити разне податке, због тога ће користити разне
прегледе. Потребно је споменути основне:


Calendar

приказује развој пројекта по данима



Gantt Chart

унос података и детаљно подешавање ресурса и времена



Network Diagram приказ релација између активности помоћу мрежног планирања



Task Usage



Tracking Gantt



Resource Graph

приказ расположивих ресурса помоћу графикона



Resource Sheet

приказ детаљних података о ресурсима



Resource Usage

приказ свих задатака одређеног ресурса

груписани ресурси према задацима којима су додељени
поседује исте податке као "Gantt Chart", са процентом завршености
активности на страни "Gantt" екрана

Сликовити приказ свих основних прегледа података унетих у базу података преко
Microsoft Project дати су у ПРИЛОГУ 1.

5.3

МРЕЖА

Да би сви учесници у управљању пројетом били на време информисани и имали
увид у фазу израде, као и да би врхунски менаџмент био благовремено обавештен и
правовремено реаговао у сваком моменту руковођења пројектом, потребно је поседовати
праве информације у право време, на правом месту. Најједноставнији начин коришћења
информација на овај начин је успостављање везе између рачунара. Веза се успоставља
повезивањем одређених рачунара у мрежу. Мрежа може да буде коришћена преко
Microsoft Project Server или само преко Microsoft Project Professional софтверских пакета.
Место где ће се чувати подаци о свим пројектима компаније је преко Microsoft
Project Server на Microsoft SQL Server софтверском решењу. Приступ подацима преко
сервера имаће учесници у управљању пројектима, и то само они које овласти врхунски
менаџмент или вођа пројекта.
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Реализација мрежног развода

Повезивање рачунара извршиће се помоћу интранет и интернет мреже, да би се
могло приступити подацима и ван система компаније, тамо где мреже компаније нема.
Ако се користи интранет мрежа, постоји могућност коришћења мултипројекта, а
Microsoft Project Server и Microsoft SQL Server нису потребни.
Ако се корсити интернет мрежа, онда је обавезно коришћење Microsoft Project
Server и Microsoft SQL Server, који осим што чувају и врше деобу података раније
одређеним учеснимица управљања пројектима, обезбеђују мрежу од нежељених "упада"
недобронамерних хакера, вируса, црва.
5.3.1.1 Тип повезивања

Данас најраспрострањенији начин повезивања рачунара у мрежу је "звезда"
слика 11. Сервер који је намењен за Microsoft Project Server и Microsoft SQL Server биће
повезан преко оптичких каблова директно до радних станица 10, слика 12. Switch ће са
сервером бити повезан директно преко оптичких каблова т.ј. мреже компаније. Код
повезивања у "звезду" подаци се преносе у оба смера, тако да се постижу велике брзине
преноса.
Пошто се предпоставља да је компанија велика и није лоцирана на једном месту,
поседоваће сервере на више локација. Сервере који се налазе на више локација, сваки
понаособ, повезаће се са радним станицама на исти начин као код основног сервера, у
"звезду".

Слика 11. Начин повезивања радних станица у звезду

10

Када се рачунар прикључи на Мрежу, зваћемо га "РАДНА СТАНИЦА".
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Веома је важно да су сервери повезани оптичким кабловима, јер је брзина
преноса података кроз њих данас највећа11 и износи 1Gbps. Пример интранет повезивања
помоћу звезде дат је на слици 12.

Слика 12. Начин повезивања радних станица у звезду
Пример интернет повезивања више сервера и радних станица у великој компанији
дат је на слици 13.

11

Данас постоји и "Wireles" веза, али није још примењива, поуздана за сервере.
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Слика 13. Повезивање сервера у великој компанији

5.4

MICROSOFT PROJECT SERVER

Софтверски пакет Microsoft Project Server користи се за комуникацију тима,
индивидуални приступ информацијама, повезивање више учесника у управљању
пројектом. Инсталација овог софтверског пакета изводи се искључиво на серверу који
има инсталиран OS Windows за сервере (нпр. Windows 200312) и не инсталира се на радне
станице. Ова врста софтвера ради са обе варијанте Microsoft Project: Standard и
Professional. Ипак, Microsoft Project Server има предности које су видљиве само у
комбинацији са верзијом Microsoft Project Professional.

12

Ускоро треба да изађе нова верзија Windows за сервере, Windows 2008.
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Одлагање података на серверу

Начином одлагања података на Microsoft Project Server, целокупна техничка
документација је централизована. Под појмом "централизована" подразумева се да
постоји база података о пројектима која се налази на "HD" сервера. База података, ради
безбедности података, се чува на примарном HD и Miror HD13. Копирање - "Backup HD" се
врши по потреби, а најкасније сваке недеље. Backup HD је потребан из разлога појаве
грешке на примарном HD. Подаци који су направљени као "backup" могу повратити
већину података пројекта над којим је настала грешка. Backup HD се врши на преносивим
медијима као што је "CD". Сама централизација информација о пројектима доводи до:


целовитијег приказа свих активности на пројекту и лакше оцене и давања
приоритета одређеним активностима



праћења да ли су активност у складу са стратегијом компаније



ефикаснијег управљања свим врстама трошкова



ефикаснијег управљања ресурсима, што доводи до повећања продуктивности.

5.4.1.1 Слање плана пројекта на сервер

Када је менаџер пројекта или друго лице које одреди врхунски менаџмент
креирао план, именовао је запослене који ће извршавати активности и припремио опције
за приказивање, може да пошаље податке на Microsoft Project Server. План је послат на
сервер тек онда кад је "Published" слика 14. Тек онда је план пројекта доступан
учесницима пројекта, али са одређеним нивоима приступа.

Слика 14. Пријављивање пројекта на серверу
5.4.2

Врсте повезивања са сервером

Microsoft Project Server се користи за комуникацију тима, индивидуални приступ
информацијама, повезивање више учесника у управљању пројектом. Када се инсталира
Microsoft Project Server, потребно га је прилагодити: подесити приступ, ограничења
коришћења и сл. Комуникација између учесника може бити:

13

На Miror HD се прави копија података истог момента када се врши запис на HD.
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интерна

подразумева коришћење програмског пакета Microsoft Project Server
на страни сервера и Microsoft Project на страни учесника.



екстерна

подразумева исти софтвер, осим што ће се на страни корисника,
користити IЕ.

Сваки пројекат доступан преко Microsoft Project Server, може се прилагодити да
користи специфичне методе извештавања и прегледа у оба случаја повезивања. Начин
подешавања је једноставан, помоћу "Tools/Customize/PublishedField" добије се прозор као
на слици 15. и изаберу се подаци који треба да се виде.

Слика 15. Начин избора података за приказ
5.4.3

Начин повезивања са сервером

И код интерне и код екстерне комуникације потребно је унети "URL" у радну
станицу Microsoft Project Server, да би радна станица знала где да тражи податке у мрежи.
Разлика код ова два начина умрежавања је та што код интерне комуникације корисник не
мора да се логује, већ приступа директно подацима, а код екстерне је прво потребно
пријавити се на сервер, а затим користити податке. Овај есктерни начин пријављивања
потребан је из разлога безбедоности базе података.
Поступак коришћења информационих технологија у оба ова начина управљања
пројектима је једноставан и безбедан. Начини повезивања ове две врсте коришћења
мреже се разликују.
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5.4.3.1 Интерно повезивање са сервером

Овај начин коришћења базе података са сервера је комплекснији, бржи и може
дати подробније податке о пројектима. Користи се када се сви учесници у управљању
пројектима налазе на једној локацији, повезани преко интранета. Радне станице свих
учесника су директно повезане са сервером, помоћу оптичког кабла. Мрежа која је
представљена, повезана у звезду, даје најбоље резултате у брзини, јер се подаци преносе
у оба смера.
Преко радне станице се помоћу Microsoft Project приступи подешавању URL
сервера. Пре него се унесе URL, сервер мора бити инсталиран и мора постојати адреса
сервера коју администратор или вођа пројекта треба да доставе учесницима у управљању
пројектом.
На радној станици, помоћу падајућег менија "Collaborate"/"Collaboration options", у
пољу "Collaborate Using" треба изабрати Microsoft Project Server, а затим уписати URL
Microsoft Project Server слика 16. У пољу "Identification for Project Server:" сваком
кориснику се додељује одређено име. Име корисник се пријављује помоћу већ
дефинисаног имена корисника радне станице видљивог у прозору "General/User name:",
слика 17, или креирања новог кросиника без првобитног приказа плана у прозору
"Collaborate/Create Accont" дугмету слика 16.

Слика 16. Прозор за подешавање URL
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Слика 17. Прозор за проверу имена корисника
Обично је назив корисника радне станице и назив учесника на серверу. Када је
корисник пријављен, одређена му је група пројеката које може да користи и добија
одређени ниво приступа, тек онда може да ради на подацима преко Microsoft Project
Server. Дефинисана група, сама одређује ниво приступа подацима кориснику.
5.4.3.2 Екстерно повезивање са сервереом

Под екстерним повезивањем подразумева се коришћење одређених интернет
претраживача коришћењем WEB сервера, што омогућује повезивање учесника у
пројектима, сарађујући кроз заједнички интерфејс и користећи ресурсе Microsoft Project
Servera. Сви чланови врхунског менаџмента, који користе информације о пројекту, али не
утичу директно на пројекат преко рачунара, приступаће порталу уз помоћ програма за
WEB и прегледати и анализирати информације.
5.4.4

WEB сервер

Microsoft Project Server се данас у суштини користи као WEB сервер, мада се у
мањим компанијама где су могућности повезивања преко интранет мреже реалне користи
директно. Коришћење преко WEB се састоји из активних страница које су смештене на
основном Windows серверу који чува податке у програму за манипулацију базама
података - Microsoft SQL Server. Намењен је за организовање и експлоатацију
информација о свим ресурсима на нивоу компаније, везаних за пројекте. Овај начин
комуникације је данас примењивији јер је успостављање везе са сервером омогућено за
било које радне станице и било ког дела Планете. Да би се на овај начин успоставила
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пуна контрола врхунског менаџмента у компанији, потребно је поседовати још један
софтверски пакет, који се продаје засебно од Microsoft Project, али је кључни део самог
Microsoft Project Server. То је Microsoft Project WEB Access.
Microsoft Project WEB Access је интерфејс заснован на претраживачу посредством
кога можемо да користимо Microsoft Project Server. Овај програм треба посебно
лиценцирати јер није у саставу Microsoft Project пакета. Пружа могучности заједничког
планирања и праћења свих носилаца ризика на пројекту, без обзира где су лоцирани.
Преглед података и способност једноставне комуникације између учесника
врхунског менаџмента у управљању пројектима доводи до једноставне деобе пословног
сазнања и то:


једноставне комуникације при доношењу одлука



елиминисања дуплирања посла



искоришћености најбољих искустава.

5.4.4.1.1 Начин повезивања Microsoft Project WEB Access са сервером
За приступ Microsoft Project Serveru преко IE или другог претраживача потребно је
унети URL у поље за адресу сервера, слика 18.

Слика 18. Поље за унос адресе у IE
Ову локацију администратор или вођа пројекта треба да достави кориснику у
следећој форми:
http://<server name>/<virtual directory name>
где је:
server name: име сервера на ком је Microsoft Project Server лоциран,
virtual directory name – назив виртуелног директоријума под којим је инсталиран Microsoft
Project Server. Основни виртуелни директоријум је projectserver.
Када се покрене дата адреса, отвара се основни/почетни прозор Microsoft Project
WEB Access као на слици 19.
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Слика 19. Почетна страна Microsoft Project Web Access
Ако корисник није пријављен, потребно је пријавити се да би се добило одобрење
за приступ серверу. Администратор базе одобрава или одбацује приступ - логовање.
Након пријаве на URL и добијене дозволе-обавештења путем E-mail или писмено,
и поновног отварања IE, појавиће се екран за логовање као на слици 20, где је из разлога
безбедности базе података потребно унети раније дате податке администратору.

Слика 20. Прозор за логовање
Информације о пројекту које се налазе на серверу, а прегледају се преко WEB,
садрже све податке везане за пројекте, од пројектних задатака, докумената, статусу
пројекта. Ове информације могу се односити, не само на један, него на више пројеката,
чак и групе пројеката (мултипројекте).
Када је преглед података о пројектима завршен, потребно је одјавити се тј. изаћи
из програма и базе података помоћу команде "Logout".
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Приступи серверу

У зависности од дефинисаног нивоа приступа серверу, зависи и безбедност.
Информације могу бити доступне свим учесницима у управљању пројектима, без обзира
да ли су менаџери пројеката који воде тим или руководиоци који надгледају пројекат.
Нивои доделе права коришћења података преко Microsoft Project Server су
различити. Услед одлагања података, који могу бити и поверљиви на сервер, а да не би
дошло до грешака, губитка или дуплирања података, одређеним учесницима се дају
одређени нивои приступа бази података и то:


неки ће добити иста права као администратор



неком се могу укинути сва права осим права прегледа



некима се може дозвоилит штампа и преглед, а



неком се могу укинути сва права.

5.5

МУЛТИПРОЈЕКАТ14

Када компанија ради на више пројеката, уобичајено је да се расположиви
ресурси15 додељују истовремено на више пројеката. Преко информација о расположивим
ресурсима вођа пројекта може да одреди и ангажује их на више пројеката у различитом
временском термину. Распоређивање времена ових ресурсима може бити отежано,
посебно када на пројектима ради већи број вођа пројеката. Овде се јавља потреба за
њиховим обедињавањем у мултипројекат. Мултипројекат је скуп више различитих
пројеката који имају одређене заједничке особине.
ПРИМЕР: руководилац пројекта ради на неколико пројеката одједном. Да би их прегледао,
мора сваки пројекат да отвара понаособ. Ако жели да их упореди, мора их
појединачно отварати и податке о њима записивати на другом месту.
Подаци који су доступни за израду мултипројекта могу се чувати понаособ, на
сваком рачунару у компанији одређеном за праћење управљања пројетима, а повезаног
на мрежу компаније, или на Microsoft Project Server софтверском окружењу компаније и
софтверу за манипулисање подацима Microsoft SQL Server. Начин коришћења података о
пројектима је исти у оба случаја са различитим софтверским решењима, а приказан је на
слици 21.16

14 Мултипројекат је познат и као обједињени пројекат engl. Master Project или Consolidated Project.
15 Под радним ресурсима подразумевају се људи и опрема.
16 Из презентације "Управљање Enterprise пројектима" Огњен Андријашевић, технички консиултант
и инструктор за "Microsoft" програме, "Saga" d.o.o. Београд
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РУКОВОДИОЦИ
ПРОЈЕКТА

Microsoft
Project

Microsoft
Project

WEB Access

Professional

Microsoft Project Server

My SQL Server
Слика 21. Веза између учесника у управљању пројектима
Повезивање појединачних пројеката у мултипројекат помоћу информационих
технологија омогућава да се пројекти повежу, а да остану независни.
Када се подаци налазе на једном рачунару и доступни су само одређеној особи
нпр. вођи пројекта, могуће је, ради боље расподеле ресурса и времена коришћења истих,
спојити више пројеката у један, без мреже.
Ако се користи мрежа, а подаци доступни свим учесницима у управљању
пројектима, потребно је изабрати одређене пројекте и повезати их. Формирањем
мултипројекта, сви пројекти се отварају у једном радном простору и сви су одмах
доступни. На овај начин омогућено је:


да се виде све активности из одабраних планова пројеката



да се изради једноставан извештај врхунском менаџменту о више пројеката



да се делови планова могу са лакоћом посматрати појединачно и као целина



да се на једноставан начин изврши филтрирање, сортирање, и груписање ресурса,
времена, активности.

Како ће се користити мултипројекти, зависи од начина отварања. Наиме, када се
сними мултипројекат и затвори, при следећем отварању добиће се прозор као на слици
22. где се може одабрати начин отварања мултипројекта.
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Слика 22. Опције приступа мултирпојекту
Проблем који се појављује, а може утицати на одлуку „да ли мултипројекат или
пројекат - посебно?“ су те што у мултипројекту није могуће снимити измене у табели
„Properties“, измена табеле (додавање и брисање колоне), измена „Baseline“.
5.5.1

Формирање мултипројекта

Формирање мултипројекта се изводи помоћу команде „Insert/Project 17“. На овај
начин се спајају нови пројекти у постојећи мултипројекат са свим својим везама слика 23.
Оваквим начином пројекти су уграђени у мултипројекат и могу да се комбинују у једном
или више радних простора. Спојени пројекти су повезани са изворним. Спојени пројекти
могу се мењати, поново снимити и поново употребити директно из мултипројекта.
Коришћење мултипројекта највише користи при дефинисању ресурса и времена.
Када се изврши одређена измена у пројекту, преко мултипројекта, потребно је
исти снимити, затворити и поново отворити да би се виделе измене.

17

Пројекат се не може увозити у мултипројекат копирањем, јер се губе све настале везе између
активности. Увоз се врши командом „Insert“.
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Слика 23. Изглед радног простора мултипројекта
Након формирања, увоза и измена пројеката у мултипројекту, они се и даље
чувају у изворном пројекту. Сада се, осим основних података из пројеката, могу
приметити и линије са насловима докумената (линија 1, 2, 3), не мењајући их у изворном
пројекту.
Сви пројекти везани у мултипројекат могу се отварати понаособ и вршити
директно измене на њима. Када се отвара пројекат који је у мултипројекту, добиће се
почетни екрански приказа као на слици 24. где су понуђени начини отварања пројекта:


отварање пројекта само за преглед



отварање дела пројекта везаног за ресурсе уз могућност измена које неће утицати
на мултипројекат



отварање пројекта за комплетну измерну која ће утицати на мултипројекат

Слика 24. Предложени начини отварања пројекта везаног за мултипројекат
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ЗАКЉУЧАК ____________________________________

На основу досадашњег проучавања и сагледавања стања у области коришћења
информационих технологија у управљању пројектима можемо закључити следеће:


Управљање пројектима помоћу савремених метода је немогуће без коришћења
информационих технологија



На квалитет управљања пројектима, осим времена и ресурса, данас директно утиче
и коришћење информационих технологија



Информационе технологије се користе у оној мери колико је корисник способан да
их употреби, што значи да је оспособљен човек главни чинилац коришћења
информационих технологија у свим областима, па и управљању пројектима



За коришћење информационих технологија потребно је знање и искуство свих
учесника у управљању пројектима. Сви они морају бити информатички образовани
или обучени



Коришћење информационих технологија у управљању пројектима омогућава
- потпуније и прецизније планирање
- прецизније и брже извођење сложених прорачуна
- бољу информисаност
- лакше руковођење подређеним



Да би се приближили начину извођења пројеката светским стандардима, неопходно
је праћење стања и коришћење њиховог искуства.

У раду је на једноставан начин доказана вишеструка корист коришћења
информационих технологија при управљању пројектима и доказан квалитет оваквог
начина управљања. Исто тако, описано је искуство развијеног света у примени истих.
Рад је дао стварну слику коришћења информационих технологија у свету и код
нас. Озбиљним схватањем савремених информационих технологија, компаније се могу
подстаћи да их примењују у свим сегментима привређивања, па и управљања пројектима,
чиме би се стекли услови савременог начина израде истих и на време избегле нежељене
последице.
Из овог рада се може закључити да су основни фактори за реализацију пројекта
време и ресурси. Контролом ових фактора повећавају се шансе за успехом пројекта.
Најлакши начин да се то изведе је коришћењем информационих технологија.
Ипак, мора се нагласити да су информационе технологије за управљање
пројектима корисне само онолико колико су поуздани и комплетни подаци који се уносе и
степен обучености запослених који га користе. За то је потребно поседовање искуства и
знања, како на пројектима, тако и рада на рачунару.
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Код нас је потребно хитно омогућити образовање и обуку запослених за рад на
софтверским решењима за управљање пројектима и озбиљно користити информационе
технологије, не само у великим компанијама, него у свим сегментима друштва, јер се у
наредним годинама очекују велике инвестиције. Већина инвестиција које се очекују
долазиће из развијених земаља, па се од нас очекује да ћемо бити способни да
управљамо пројектима на исти начин како се управља у тим земљама, помоћу
информационих технологија.
Стечено искуство развијених земања
управљања, па и пројектима.

треба искористити у свим доменима
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