Information Technology Solutions

xProjects Interactive Planning Board

 Visualisatie van de resource bezetting
over projecten heen
 Intuïtieve en grafische planningshulp
voor resource planners
 Cross projects team en resource
planner
 Onmiddellijke of uitgestelde update
van de verschillende projecten op
basis van de aanpassingen in het
planningsbord
 Taakdetails zichtbaar in balken
 Mogelijkheid om gelinkte resources
aan een taak toe te wijzen (vb man +
wagen)

SYSTEEM VEREISTEN
Compatibel met
∙ Project Server 2013
∙ Project Online

INSTALLATIE
SharePoint App

Dit planningsbord biedt een oplossing aan

Het Interactieve Planningsbord voorziet

resource planners wiens job erin bestaat

resource planners van een eenvoudige

resources op taken te plaatsen en hen te

en gebruiksvriendelijke grafische

plannen in de tijd.

interface die hen toelaat resources te

Zij zijn meestal niet echt vertrouwd met MS

plannen en de planningen op basis

Project en gebruiken dus nog vaak Excel als

daarvan aan te passen, zonder dat een

planning tool.

grondige kennis van MS Project nodig
is.

TECHNISCH
oData/oAuth
CSOM
Ext JS / Javascript / HTML5

Dit grafische planningsbord is zeer intuïtief
en toont de verschillende taken in een

Het helpt hen tijd besparen omdat

editeerbaar rooster. De balken kunnen

dubbele invoer (bv in Excel) niet meer

geconfigureerd worden zowel op gebied

noodzakelijk is.

van de informatie die ze tonen als de
Het is de perfecte tool bij de opmaak

kleurcodes.

van een weekplanning tijdens planningsBalken verplaatsen in het rooster, zal hen

vergaderingen, waarbij de impact van

verzetten in tijd of toewijzen aan een andere

veranderingen ook meteen zichtbaar is

resource. Bijkomende functionaliteiten laten

in de planningen van de verschillende

toe taken te deleten (inactief maken in de

projectmanagers.

planning), nog-niet toegewezen taken toe te
wijzen, nieuwe taken aan te maken, enz…
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Door te klikken op de Apply-knop worden de
aanpassingen

doorgestuurd

projectplanningen.

naar

de

