
כל הזכויות  © 

                                                                                      שמורות  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 03-9233161, פקס: 03-9233414, טל: 49527, פתח תקוה 94פארק אזורים, דרך אם המושבות 

www.matan-consulting.com 

 תרגיליםחוברת 
 

Microsoft Project 
2016  



כל הזכויות  © 

                                                                                      שמורות  

2 

 כן הענייניםות
 

 

 3 ............................................................................................................... ייזום/ אתחול פרויקט - 1תרגיל 

 4 ................................................................................................................... תכנון לוחות זמנים - 2תרגיל 

 10 .............................................................................................................. שיטת הנתיב הקריטי - 3תרגיל 

 11 ................................................................................................................. עבודה עם פרויקטים מרובים - 4תרגיל 

 12 .................................................................................................... בניית מאגר משאבים מקומי - 5תרגיל 

 13 ....................................................................... ומשךהקשר בין עבודה, יחידות  -תזמון הפרויקט - 6תרגיל 

 14 ................................................................................................................... הקצאת משאבים - 7תרגיל 

 16 .............................................................................................. בחינת עומסים וזמינות משאבים - 8תרגיל 

 17 ............................................................................................................ שמירת תכנית בסיסית - 9תרגיל 

 PROJECT PROFESSIONAL ......................................................... 18 -התקדמות בדיווח  - 10תרגיל 

 19 ....................................................................................................... עיצוב והתאמה אישית - 11תרגיל 

 22 .........................................................................................................הגדרת עמוד והדפסה - 12תרגיל 

 



כל הזכויות  © 

                                                                                      שמורות  

3 

 אתחול פרויקטייזום/   - 1 תרגיל

 .'1תרגיל 'את הפרויקט: פתח  .1

 :  תאריכים שלי'בשם 'לוח  בנה לוח תאריכים חדש .2

 ה'-מי עבודה: א'י 

 תקיים אירוע של החברה. ביום זה לא עובדים.מנה שהבאוגוסט  6תאריך ב 

 תאריכים לפרויקטהלוח  את שייך .3

 . 03/03/19תחילת הפרויקט: הגדר תאריך  .4

 >שמך<'. -1תרגיל ' :שמור את הפרויקט בשם .5

 סגור את הפרויקט. .6
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 תכנון לוחות זמנים  - 2 תרגיל

 .>שמך<' -2'תרגיל  ושמור אותו בשם '2תרגיל ': פתח את הפרויקט .1

 כמפורט בטבלה הבאה:ופעילויות הגדר ערסלים  .2

מספר 
 פעילות

WBS שם פעילות 

 ניתוח דרישות התוכנה 1 1

 ביצוע סקר צרכים 1.1 2

 הכנת מפרט התוכנה 1.2 3

 הכנת תקציב 1.3 4

 השלמת הניתוח 1.4 5

 תכנון 2 6

 סקירת מפרט התוכנה 2.1 7

 יפונקציונאלפיתוח מפרט  2.2 8

 השלמת התכנון 2.3 9

 פיתוח 3 10

 לייםאפונקציונסקירת מפרטים  3.1 11

 מינוי צוות פיתוח 3.2 12

 פיתוח קוד 3.3 13

 זיהוי בעיות 3.4 14

 שינוי הקוד לפתרון הבעיות 3.5 15

 השלמת הפיתוח 3.6 16

 בחינה 4 17

 פיתוח תוכניות לבדיקות בהתאם למפרטי המוצר 4.1 18

 תוכניות אינטגרציהפיתוח  4.2 19

 ביצוע בדיקות 4.3 20

 הדרכה 5 21

 פיתוח מערכי הדרכה עבור משתמשי קצה 5.1 22

 פיתוח מערכי הדרכה עבור צוות התמיכה 5.2 23

 הפקת חומרי הדרכה 5.3 24

 "ז לביצוע ההדרכותתכנון מסגרת לו 5.4 25

 תיעוד 6 26

 פיתוח מערכת עזרה 6.1 27

 מדריך למשתמשפיתוח  6.2 28

 השלמת התיעוד 6.3 29

 תשתיות 7 30

 התקנת התוכנה 7.1 31

 בדיקת הפעלת המערכת 7.2 32
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מספר 
 פעילות

WBS שם פעילות 

 פיילוט 8 33

 הגדרת מדדי הצלחה לפיילוט 8.1 34

 זיהוי קבוצת הפיילוט 8.2 35

 הדרכות לצוות הפיילוט 8.3 36

 הרצת הפיילוט 8.4 37

 עבודה מול התוכנה 8.4.1 38

 ליווי ותמיכה למשתמשים 8.4.2 39

 איסוף משובים מהמשתמשים 8.5 40

 ניתוח תוצאות הפיילוט 8.6 41

 הפקת לקחים 8.7 42

 השלמת הפיילוט 8.8 43

 פריסה 9 44

 קביעת תוכנית פריסה 9.1 45

 פיתוח מתודולוגית פריסה 9.2 46

 אימון צוות תמיכה 9.3 47

 פריסת התוכנה 9.4 48

 השלמת הפריסה 9.5 49

 

 פי הפירוט הבא )שים לב כי לאחר הוספת פעילות ספרור-הוסף אבני דרך לפרויקט על .3

 :הפעילויות אחריה משתנה(

 .בטבלה לעיל( בערסל 'בחינה' 20 ''ביצוע בדיקות' )מס פעילות אחרל ,בן דרך בשם 'השלמת הבחינה'א 

 62ע ההדרכות' )מס' ותכנון מסגרת לו"ז לביצ'עילות פהאחר ל ,בן דרך בשם 'השלמת הכנות ההדרכה'א 

 .בערסל 'הדרכה' בטבלה לעיל(

 'השלמת פיתוח התוכנה'. בשם יום הפרויקטסבן דרך לא 

 לפעילותידי הפיכתה -בטבלה לעיל( על 83פרט את פעילות 'הדרכות לצוות הפיילוט' )מס'  .4

 ערסל והוספת הפעילויות הבאות תחתיה:

 ביצוע הדרכות ברמת הנהלה'' 

 ביצוע הדרכות ברמת משתמשים'' 
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. הזן )בדוק!( המוצג בטבלה הבאה WBS -לאחר ביצוע הפעולות לעיל, מתקבל מבנה ה .5

 :בטבלהפי הפירוט -את משכי הפעילויות בפרויקט על

 

מספר 
 פעילות

WBS משך שם פעילות 

  ניתוח דרישות התוכנה 1 1

 מיםי 7 ביצוע סקר צרכים 1.1 2

 מיםי 3 מפרט התוכנההכנת  1.2 3

 מיםי 3 הכנת תקציב 1.3 4

 מיםי 0 השלמת הניתוח 1.4 5

  תכנון 2 6

 מיםי 1 סקירת מפרט התוכנה 2.1 7

 מיםי 5 יפונקציונאלפיתוח מפרט  2.2 8

 מיםי 0 השלמת התכנון 2.3 9

  פיתוח 3 10

 מיםי 1 םפונקציונאלייסקירת מפרטים  3.1 11

 מיםי 2 פיתוחמינוי צוות  3.2 12

 מיםי 15 פיתוח קוד 3.3 13

 מיםי 3 זיהוי בעיות 3.4 14

 מיםי 2 שינוי הקוד לפתרון הבעיות 3.5 15

 מיםי 0 השלמת הפיתוח 3.6 16

  בחינה 4 17

 מיםי 2 פיתוח תוכניות לבדיקות בהתאם למפרטי המוצר 4.1 18

 מיםי 1 פיתוח תוכניות אינטגרציה 4.2 19

 מיםי 5 ביצוע בדיקות 4.3 20

 מיםי 0 השלמת הבחינה 4.4 21

  הדרכה 5 22

 מיםי 1 פיתוח מערכי הדרכה עבור משתמשי קצה 5.1 23

 מיםי 1 פיתוח מערכי הדרכה עבור צוות התמיכה 5.2 24

 מיםי 20 הפקת חומרי הדרכה 5.3 25

 מיםי 1 לביצוע ההדרכות לו"זכנון מסגרת ת 5.4 26

 מיםי 0 השלמת הכנות ההדרכה 5.5 27

  תיעוד 6 28

 מיםי 14 פיתוח מערכת עזרה 6.1 29

 מיםי 10 פיתוח מדריך למשתמש 6.2 30

 מיםי 0 השלמת התיעוד 6.3 31

  תשתיות 7 32

 מיםי 1 התקנת התוכנה 7.1 33

 מיםי 1 בדיקת הפעלת המערכת 7.2 34

  פיילוט 8 35
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מספר 
 פעילות

WBS משך שם פעילות 

 מיםי 1 לפיילוטהגדרת מדדי הצלחה  8.1 36

 מיםי 1 זיהוי קבוצת הפיילוט 8.2 37

  הדרכות לצוות הפיילוט 8.3 38

 מיםי 1 ביצוע הדרכות ברמת הנהלה 8.3.1 39

 מיםי 1 ביצוע הדרכות ברמת משתמשים 8.3.2 40

  הרצת הפיילוט 8.4 41

 מיםי 20 עבודה מול התוכנה 8.4.1 42

 מיםי 20 למשתמשיםליווי ותמיכה  8.4.2 43

 מיםי 4 איסוף משובים מהמשתמשים 8.5 44

 מיםי 2 ניתוח תוצאות הפיילוט 8.6 45

 מיםי 1 הפקת לקחים 8.7 46

 מיםי 0 השלמת הפיילוט 8.8 47

  פריסה 9 48

 מיםי 1 קביעת תוכנית פריסה 9.1 49

 מיםי 7 פיתוח מתודולוגית פריסה 9.2 50

 מיםי 1 תמיכהאימון צוות  9.3 51

 מיםי 2 פריסת התוכנה 9.4 52

 מיםי 0 השלמת הפריסה 9.5 53

 מיםי 0 השלמת פיתוח התוכנה 10 54
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התחלה' -סוףפי הפירוט הבא. סוג הקשר שיוזן הוא '-צור קשרים בין הפעילויות בפרויקט על .6

 אלא אם צוין אחרת.

 

מספר 
 פעילות

 פעילויות קדם שם פעילות

  דרישות התוכנהניתוח  1

  ביצוע סקר צרכים 2

 2 הכנת מפרט התוכנה 3

 3 הכנת תקציב 4

 4 השלמת הניתוח 5

  תכנון 6

 5 סקירת מפרט התוכנה 7

 7 יפונקציונאלפיתוח מפרט  8

 8 השלמת התכנון 9

  פיתוח 10

 9 םפונקציונאלייסקירת מפרטים  11

 11 מינוי צוות פיתוח 12

 12 פיתוח קוד 13

 13 זיהוי בעיות 14

 14 שינוי הקוד לפתרון הבעיות 15

 15 השלמת הפיתוח 16

  בחינה 17

פיתוח תוכניות לבדיקות בהתאם למפרטי  18
 המוצר

16 

 18 פיתוח תוכניות אינטגרציה 19

 19 ביצוע בדיקות 20

 20 השלמת הבחינה 21

  הדרכה 22

 21 פיתוח מערכי הדרכה עבור משתמשי קצה 23

 21 פיתוח מערכי הדרכה עבור צוות התמיכה 24

 23,24 הפקת חומרי הדרכה 25

 25 תלביצוע ההדרכו לו"זתכנון מסגרת  26

 26 השלמת הכנות ההדרכה 27

  תיעוד 28

 27 פיתוח מערכת עזרה 29

 29 פיתוח מדריך למשתמש 30

 30 השלמת התיעוד 31

  תשתיות 32

 21 התקנת התוכנה 33

 33 בדיקת הפעלת המערכת 34
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מספר 
 פעילות

 פעילויות קדם שם פעילות

  פיילוט 35

 31,34 הגדרת מדדי הצלחה לפיילוט 36

 36 זיהוי קבוצת הפיילוט 37

  הדרכות לצוות הפיילוט 38

 37 ביצוע הדרכות ברמת הנהלה 39

 37 ביצוע הדרכות ברמת משתמשים 40

  הרצת הפיילוט 41

 39,40 עבודה מול התוכנה 42

  42 למשתמשיםליווי ותמיכה  43

-יוםס 42 איסוף משובים מהמשתמשים 44
 –תחלה ה

 2השהיה: 
 מיםי

 44 ניתוח תוצאות הפיילוט 45

 45 הפקת לקחים 46

 46 השלמת הפיילוט 47

  פריסה 48

 47 קביעת תוכנית פריסה 49

 49 פיתוח מתודולוגית פריסה 50

 50 אימון צוות תמיכה 51

 51 פריסת התוכנה 52

 52 השלמת הפריסה 53

 48 השלמת פיתוח התוכנה 54

 

בטבלה לעיל(  43שנה את סוג הקשר לפעילות הקדם של 'ליווי ותמיכה למשתמשים' )מס'  .7

 .'התחלה-התחלה' ל

 . 20.10.19קבע תאריך יעד לסיום הפרויקט:  .8

 קבע אילוץ מתאים עבור פעילות זו. .25.8.19 לפניצריכה להתחיל לא  36פעילות  .9

 יעד.האילוץ ותאריך ה ידי שינוי תאריך-בחן לוחות זמנים ופתור קונפליקטים על .10

 את הפרויקט.וסגור שמור  .11
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 שיטת הנתיב הקריטי  - 3 תרגיל

 .>שמך<' -3'תרגיל ושמור אותו בשם:  '3תרגיל ': פתח את הפרויקט .1

 'תרשים גאנט'.הצג את הנתיב הקריטי של הפרויקט בתצוגת  .2

'תזמון' ובחן את המרווחים. אילו פעילויות ניתנות לדחייה מבלי לגרום לדחייה  טבלתעבור ל .3

 _____________________________ במועד סיום הפרויקט?

 את הפרויקט. וסגור שמור .4
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 עבודה עם פרויקטים מרובים - 4תרגיל 

 

 ושמור אותם בשמות:  '15-2'תרגיל  -ו' 15-1'תרגיל פתח את הפרויקטים:  .1

 , בהתאמה.>שמך<' -15-2'תרגיל  -ו '>שמך< -15-1'תרגיל 

 צור קשרים בין הפרויקטים באופן הבא:  .2

 -15-1תרגיל '( בפרויקט 34)פעילות  'דיקת הפעלת המערכתב '-( ו31)פעילות  'שלמת התיעודהפעילויות 'ה 

בפרויקט ( 2' )פעילות הגדרת מדדי הצלחה לפיילוטיוגדרו כמקדימות לפעילות ' '>שמך<

 .>שמך<' -15-2'תרגיל 

ביעת ק ( תהיה מקדימה לפעילות '13)פעילות  >שמך<' -15-2תרגיל 'בן הדרך 'השלמת הפיילוט' בפרויקט א 

 .>שמך<' -15-1'תרגיל יקט ( בפרו36' )פעילות תוכנית פריסה

 שמור את הפרויקטים ואת קובץ האב. .3

ימים.  5ל התארכה  ניתוח תוצאות הפיילוט, הפעילות >שמך<' -15-1'תרגיל בפרויקט  .4

 .>שמך<' -15-2'תרגיל שמור את הפרויקט ובחן את השינויים בפרויקט 
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בניית מאגר משאבים   - 5 תרגיל

 מקומי

 .>שמך<' -5'תרגיל  ושמור אותו בשם '5תרגיל ' :פתח את הפרויקט .1

 המקומי: הוסף את המשאבים הבאים למאגר המשאבים .2

 

 יחידות מרביות סוג שם משאב

 500% עבודה מהנדס תוכנה

 300% עבודה הנדסאי תוכנה

 200% עבודה בודק תוכנה

 100% עבודה מהנדס מערכת

 100% עבודה כלכלן

 100% עבודה ראש צוות הדרכה

 300% עבודה מדריך

 

 הגדר לוחות תאריכים למשאבים כמפורט בטבלה: .3

 חריגות שעות עבודה שם משאב

מהנדס 
 תוכנה

לפי לוח התאריכים שהוגדר 
 עבור הפרויקט

 

הנדסאי 
 תוכנה

לפי לוח התאריכים שהוגדר 
 עבור הפרויקט

 

בודק 
 תוכנה

לפי לוח התאריכים שהוגדר 
 עבור הפרויקט

 

מהנדס 
 מערכת

התאריכים שהוגדר לפי לוח 
 עבור הפרויקט

יציאה למילואים בין התאריכים 
1.7-10.7 

לפי לוח התאריכים שהוגדר  כלכלן
 עבור הפרויקט

נסיעה פרטית לחו"ל בין 
 15.8-27.8התאריכים 

ראש צוות 
 הדרכה

לפי לוח התאריכים שהוגדר 
 עבור הפרויקט

 

  ג' בלבד.-ימים א' מדריך

 

 את הפרויקט. וסגור שמור .4
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הקשר בין  -תזמון הפרויקט  - 6 תרגיל

 עבודה, יחידות ומשך 

מטרת התרגיל הינה לבחון כיצד הגדרות התזמון של הפעילות משפיעות על תזמון הפעילות 

 .נוסףבעת הקצאת משאב 

  .'>שמך< -6תרגיל 'ושמור אותו בשם  '6תרגיל ' את הפרויקט:פתח  .1

זהות, למעט ת יופעילוהכל ימים כל אחת.  10פעילויות בעלות משך של  10בקובץ  הסבר:

 . הגדרות התזמון

הקצאה. לכל זוג פעילויות הגדרות תזמון זהות.  100% -לכל הפעילויות מוקצה משאב 'א.ב.' ב

 הפעילות הראשונה בכל זוג משמשת להשוואה. 

 ,מתוך רשימת המשאבים ,'(.ד.ג)שם המשאב: ' משאב נוסף השנייה בכל זוג הקצה לפעילות

 ובחן את השינוי במשך הפעילות ובשעות המוקצות לכל פעילות.
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 הקצאת משאבים  - 7 תרגיל

 .>שמך<' -7'תרגיל ושמור אותו בשם  '7'תרגיל פתח את הפרויקט:  .1

 אלא אם צוין אחרת. 100%פי -פי הפירוט הבא. ההקצאות יבוצעו על-הקצה משאבים על .2

 הערות:

 פוצלמקצה משאבים במסך ה 

 המשאבים הנדרשים לפעילות.  לכחץ 'אישור' רק לאחר הקצאת ל 

מספר 
 פעילות

 שמות משאבים שם פעילות

  ניתוח דרישות התוכנה 1

 , הנדסאי תוכנהמהנדס תוכנה ביצוע סקר צרכים 2

 200% -מהנדס תוכנה הכנת מפרט התוכנה 3

 מהנדס תוכנה, כלכלן הכנת תקציב 4

  השלמת הניתוח 5

  תכנון 6

 מהנדס תוכנה סקירת מפרט התוכנה 7

 מהנדס תוכנה, מהנדס מערכת יפונקציונאלפיתוח מפרט  8

  השלמת התכנון 9

  פיתוח 10

, מהנדס 300% -מהנדס תוכנה םפונקציונאלייסקירת מפרטים  11
 מערכת

 מהנדס מערכת מינוי צוות פיתוח 12

הנדסאי , 500% -מהנדס תוכנה פיתוח קוד 13
 300% -תוכנה

 הנדסאי תוכנה זיהוי בעיות 14

, הנדסאי 50% -מהנדס תוכנה שינוי הקוד לפתרון הבעיות 15
 תוכנה

  השלמת הפיתוח 16

  בחינה 17

פיתוח תוכניות לבדיקות בהתאם  18
 למפרטי המוצר

 בודק תוכנה

 בודק תוכנה פיתוח תוכניות אינטגרציה 19

 200% -בודק תוכנה ביצוע בדיקות 20

  השלמת הבחינה 21

  הדרכה 22

פיתוח מערכי הדרכה עבור  23
 משתמשי קצה

ראש צוות הדרכה, מהנדס 
 20% -מערכת

פיתוח מערכי הדרכה עבור צוות  24
 התמיכה

ראש צוות הדרכה, מהנדס 
 20% -מערכת
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מספר 
 פעילות

 שמות משאבים שם פעילות

, 50% -ראש צוות הדרכה הפקת חומרי הדרכה 25
 300% -מדריך

 ראש צוות הדרכה, מדריך תכנון מסגרת לו"ז לביצוע ההדרכות 26

  השלמת הכנות ההדרכה 27

  תיעוד 28

 300% -הנדסאי תוכנה פיתוח מערכת עזרה 29

 200% -הנדסאי תוכנה פיתוח מדריך למשתמש 30

  השלמת התיעוד 31

  תשתיות 32

 300% -מהנדס תוכנה התקנת התוכנה 33

 300% -הנדסאי תוכנה המערכתבדיקת הפעלת  34

  פיילוט 35

 מהנדס תוכנה, מהנדס מערכת הגדרת מדדי הצלחה לפיילוט 36

 מהנדס תוכנה, מהנדס מערכת זיהוי קבוצת הפיילוט 37

  הדרכות לצוות הפיילוט 38

 מדריך ביצוע הדרכות ברמת הנהלה 39

 300% -מדריך ביצוע הדרכות ברמת משתמשים 40

  הפיילוטהרצת  41

  עבודה מול התוכנה 42

 300% -הנדסאי תוכנה ליווי ותמיכה למשתמשים 43

 הנדסאי תוכנה איסוף משובים מהמשתמשים 44

מהנדס תוכנה, מהנדס מערכת,  ניתוח תוצאות הפיילוט 45
 הנדסאי תוכנה

מהנדס תוכנה, מהנדס מערכת,  הפקת לקחים 46
 הנדסאי תוכנה

  הפיילוטהשלמת  47

  פריסה 48

 מהנדס תוכנה, מהנדס מערכת קביעת תוכנית פריסה 49

 מהנדס תוכנה, מהנדס מערכת פיתוח מתודולוגית פריסה 50

 300% -הנדסאי תוכנה אימון צוות תמיכה 51

 300% -הנדסאי תוכנה פריסת התוכנה 52

  השלמת הפריסה 53

  השלמת פיתוח התוכנה 54

 

 'התקנת התוכנה' החלף את המשאב 'מהנדס תוכנה' במשאב 'הנדסאי תוכנה'.בפעילות  .3

 את הפרויקט.וסגור שמור  .4
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בחינת עומסים וזמינות   - 8 תרגיל

 משאבים

 .>שמך<' -8'תרגיל  ושמור אותו בשם: '8'תרגיל : פתח את הפרויקט .1

 בדוק האם יש הקצאת יתר של משאבים. .2

 ? ____________מאיבחודש  ראש צוות הדרכהמהי הזמינות הנותרת של  .3

 צאת יתר? ____________________בהק המדריךנמצא  באיזה תאריך .4

 ח זמין ובחן את השינויים שהתקבלו.בצע החלקת משאבים במרוו .5

 א זמין ובחן את השינויים שהתקבלו.בצע החלקת משאבים במרווח ל .6

 .15/11/19 -שנה את תאריך היעד לסיום הפרויקט ל .7

 רויקט.את הפוסגור  שמור .8
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 שמירת תכנית בסיסית  - 9 תרגיל

 .>שמך<' -9תרגיל ' ושמור אותו בשם '9תרגיל ' :פתח את הפרויקט .1

 שמור תוכנית בסיסית עבור הפרויקט. .2

 Tracking Ganttעבור לתצוגת  .3

 שמור את הפרויקט. .4
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 Project -התקדמות בדיווח   - 10 תרגיל

Professional 

 .>שמך<' - 10 'תרגילושמור אותו בשם:  '10 'תרגיל: פתח את הפרויקט .1

 עדכן את התקדמות הפרויקט באופן הבא: .2

 

 % ביצוע שם פעילות

 100% ביצוע סקר צרכים

 100% הכנת מפרט התוכנה

 100% הכנת תקציב

 100% השלמת הניתוח

 100% סקירת מפרט התוכנה

 

' בוצעה בחלקה. העבודה שבוצעה עבור פעילות זו היא יהפעילות 'פיתוח מפרט פונקציונאל .3

שעות עבודה עבור כל אחד  30המשאבים(. העבודה הנותרת היא  2 -שעות )בסה"כ ל 40

 מהמשאבים המוקצים לפעילות. עדכן הפעילות בהתאם. 

מהנדסי התוכנה נקראו לעבודה דחופה אחרת בחברה ובשל כך לא יתפנו לעבודה  .4

 יולי. עדכן את לוחות התאריכים המתאימים.בפרויקט במהלך חודש 

במהלך בחינת הקוד וזיהוי בעיות נתגלו בעיות רבות ולכן ההערכה היא כי הפעילות 'שינוי  .5

ימים ולא יומיים, כפי שתוכנן בתחילה. עדכן את התוכנית  7הקוד לפתרון הבעיות' תמשך 

 בהתאם.

החלו או טרם הסתיימו ימשיכו החל רם פרויקט כך שפעילויות שטהתקדמות בעדכן את ה .6

 בוצע. –כל מה שהסתיים עד היום . ממחר

 שמור וסגור את הפרויקט. .7
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 עיצוב והתאמה אישית  - 11 תרגיל

 .>שמך<' -11'תרגיל  ושמור אותו בשם '11תרגיל ' :פתח את הפרויקט .1

 בנה טבלה חדשה בשם: 'הטבלה שלי', המכילה את הנתונים הבאים: .2

 קוד, שם פעילות, התחלה, סיום, משך, משאב, מרווח כולל.      

 בנה תצוגה חדשה בשם: 'תרשים הגאנט שלי', המבוססת על הטבלה שבנית. .3

 נט שלי' כמפורט בסעיפים הבאים:אעצב את התצוגה 'תרשים הג .4

 הצג את הנתיב הקריטי. 4.1

 .)מייצגי פעילויות וטקסט בטבלה( הצג ערסלים בצבע כחול כהה מודגש 4.2

)מייצגי פעילויות וטקסט  מודגשכהה  כחולהצג את אבני הדרך של הפרויקט בצבע  4.3

 בטבלה(.

 הצג את שם המשאב מצד שמאל של מייצג הפעילות בתרשים הגאנט. גופן: סגול מודגש. 4.4

הצג את אחוז ביצוע של הערסלים מצד ימין של מייצג פעילות הערסל בתרשים הגאנט.  4.5

 מודגש. כחול כההגופן: 

 פי הפירוט הבא:-שנה את רזולוציית הזמנים בתרשים הגאנט: הצג שלוש רמות על 4.6

 רמה עליונה: רבעונים )יש לציין את מס' הרבעון והשנה( «

 רמה אמצעית: חודשים «

 רמה תחתונה: שבועות. «

 כל הרמות יהיו ממורכזות.    

 הצג את התאריך הנוכחי בתרשים הגאנט כקו מרוסק אדום. 4.7

ימים. שם המסנן: 'מרווחים  10 -בנה מסנן המציג את הפעילויות בעלות מרווח כולל גדול מ .5

 חורגים'.

הגדר שדה מותאם אישית ברמת פעילות, מסוג טקסט. שדה זה יקרא 'אחראי פעילות' ובו  .6

י הפעילות עבור כל פעילות בפרויקט. הערכים לשדה יוזנו מתוך רשימת ערכים איוזן שם אחר

קיימת ובחירת הערך המתאים. הערכים בשדה זה יהיו: גל, אופיר, שרון ויעל. ערך ברירת 

 הוסף שדה זה לתצוגה שבנית, מימין לשם הפעילות.המחדל יהיה 'גל'. 

 פי הפירוט הבא:-הזן את האחראים על הפעילויות השונות בפרויקט על
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מספר 
 פעילות

אחראי  שם פעילות
 פעילות

 גל ניתוח דרישות התוכנה 1

 גל ביצוע סקר צרכים 2

 גל הכנת מפרט התוכנה 3

 גל הכנת תקציב 4

 גל השלמת הניתוח 5

 גל תכנון 6

 גל סקירת מפרט התוכנה 7

 גל יפונקציונאלפיתוח מפרט  8

 גל השלמת התכנון 9

 גל פיתוח 10

 גל םפונקציונאלייסקירת מפרטים  11

 גל מינוי צוות פיתוח 12

 גל פיתוח קוד 13

 אופיר זיהוי בעיות 14

 גל שינוי הקוד לפתרון הבעיות 15

 שרון השלמת הפיתוח 16

 שרון בחינה 17

 שרון פיתוח תוכניות לבדיקות בהתאם למפרטי המוצר 18

 שרון פיתוח תוכניות אינטגרציה 19

 שרון ביצוע בדיקות 20

 שרון השלמת הבחינה 21

 יעל הדרכה 22

 יעל פיתוח מערכי הדרכה עבור משתמשי קצה 23

 יעל פיתוח מערכי הדרכה עבור צוות התמיכה 24

 יעל הפקת חומרי הדרכה 25

 יעל לביצוע ההדרכות לו"זתכנון מסגרת  26

 יעל השלמת הכנות ההדרכה 27

 אופיר תיעוד 28

 אופיר פיתוח מערכת עזרה 29

 אופיר פיתוח מדריך למשתמש 30

 אופיר השלמת התיעוד 31

 אופיר תשתיות 32

 אופיר התקנת התוכנה 33

 אופיר בדיקת הפעלת המערכת 34

 גל פיילוט 35

 גל הגדרת מדדי הצלחה לפיילוט 36

 גל זיהוי קבוצת הפיילוט 37

 יעל הדרכות לצוות הפיילוט 38
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מספר 
 פעילות

אחראי  שם פעילות
 פעילות

 יעל ביצוע הדרכות ברמת הנהלה 39

 יעל ביצוע הדרכות ברמת משתמשים 40

 גל הרצת הפיילוט 41

 גל עבודה מול התוכנה 42

 גל ליווי ותמיכה למשתמשים 43

 גל איסוף משובים מהמשתמשים 44

 גל ניתוח תוצאות הפיילוט 45

 גל הפקת לקחים 46

 גל השלמת הפיילוט 47

 גל פריסה 48

 גל קביעת תוכנית פריסה 49

 גל פיתוח מתודולוגית פריסה 50

 גל אימון צוות תמיכה 51

 גל פריסת התוכנה 52

 גל השלמת הפריסה 53

 גל השלמת פיתוח התוכנה 54

 

 בחר.תאחראי פעילות ששם בנה מסנן המאפשר להציג פעילויות לפי  .7

 בנה קבוצה לפי אחראי פעילות. .8

בטל את המיון וחזור למיון לפי מספר מיין את הפעילויות בפרויקט לפי תאריך התחלה.  .9

 מזהה.

 את הפרויקט.וסגור שמור  .10
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 הגדרת עמוד והדפסה  - 12 תרגיל

 .>שמך<' -12'תרגיל ושמור אותו בשם:  '12'תרגיל  :פתח את הפרויקט .1

 בחר את התצוגה 'תרשים הגנט שלי'. .2

 עצב את העמוד להדפסה: .3

 מנהל הפרויקט: >שם מנהל הפרויקט )שמך(<. :ליונהעותרת ימנית כ 

 .תאריך :ותרת שמאלית עליונהכ 

 ותרת אמצעית עליונה: שם הפרויקט.כ 

 ותרת אמצעית תחתונה: עמוד:  מתוך:  כ 

 גדר רזולוציית הדפסה בהתאם להוראות המרצה.ה 

 שמור את הפרויקט. .4

 צפה בתצוגה מקדימה של ההדפסה. .5

 הפרויקט. הדפס עמוד ראשון של תכנית .6

 סגור את הפרויקט. .7
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