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Nyheter i løsningen
Nyheter i versjon 2018.3 (september 18)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Tilpasninger til GDPR (personvernforordningen som ble innført i EU 31.05.2018)
Ved feilsituasjoner, hvor det tidligere alltid ble sendt en e-post til NoIS, der
personopplysninger som bruker-id og maskin-id fremgikk, kan du nå velge om en slik epost skal sendes, eller ikke. Du kan også tilføye ekstra informasjom relatert til
feilsituasjonen, og i tillegg velge om det skal vedølegges en skjermdump, eller ikkje. Det
vil fremgå hvilke personopplysninger som blir sendt, sammen med informasjonen om
selve feilsituasjonen.

•

Enklere å flytte aktiviteter i planen
Du kan nå flytte aktiviteter forbi summasjonsaktivitetene i planen.
Les mer i avsnittet: Flytte eksisterende aktiviteter

•

Menypunktet Rediger tabell er flyttet
Menypunktet Rediger tabell er nå flyttet ut av undermenyen til Rediger visning, slik at det
nå er et eget menypunkt i den same menygruppen Layout.

•

Feltnavn kopieres nå til utklippstavlen.
Ved kopiering av hele rader eller hele kolonner, så kopieres nå også feltnavnene til
utklippstavlen.
Les mer i avsnittet: Kopier data

•

Det er utført optimaliseringer som gir forbedret ytelse ved:
Visning av prosjektliste for åpning av prosjekt, og for rapportering av prosjekter. Dette
gjelder normal når man velger å vise «Alle prosjekter» i prosjektlisten, og det finnes «flere
tusen» prosjekter lagret i løsningen.

•

Noe endret oppførsel for visning og redigering av prognose plan:
Datofeltene for Prognose gjenstående start og Prognose gjenstående slutt blir nå satt
blanke (tomme) for aktiviteter som er 100% ferdig. Tidligere fikk de samme dato som
gjeldende periodeslutt.
Sletting av dato i Prognose gjenstående start eller Prognose gjenstående slutt, medfører
nå at feltet blir blankt (tomt). Tidligere ble datoen satt til dagens dato.
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Sletting av verdi i Prognose gjenstående varighet, medfører nå at verdien settes til 0
dager. Tidligere ble den satt til 1 dag.

Nyheter i versjon 2018.2 (juni 18)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Oppdatert og omorganisert brukermanual (den du leser nå)
Brukermanualen er oppdatert med nye skjermbilder, og samtidig omarbeidet noe, slik at
den er mere «prosessorientert» og da lettere å bruke som oppslagsverk.

•

Oppdatert brukergrensesnitt (skin)
Brukergrensesnittet er oppdatert med nye knappe-bilder og fargevalg i tilsvarende stil
som benyttes i Microsoft Office 2016.

•

Påminnelse om lagring ved gitte tidsintervaller.
Nå gir programmet påminnelse om å lagre hvert 15. minutt. Du kan i hvert enkelt prosjekt
endre tidsintervallet, og eventuelt skru av påminnelsen.
Les mer i avsnittet: Endre prosjektdata

•

Ny arkfane i dialogen «Feltinnstillinger» for å endre navn på utvalgte felter
Nå kan du gi utvalgte aktivitetsfelter dine egne navn i prosjektet. Det er kun for utvalgte
felter dette vil være mulig, og da typisk for «generelle» tilleggsfeler som f.eks Tekst 1 til
Tekst 5.
Les mer i avsnittet: Feltinnstillinger

•

Valgt filtrering huskes nå i alle rapporter.
Nå huskes valgt filtring som er utført i de ulike rapportene, for hvert enkelt prosjekt.
Programmet husker det som er valgt bort, slik at f.eks nye aktiviteter automatisk inngår i
rapporten. Du må lagre rapporten som egendefinert rapport for at valgt filtrering skal
huskes.

•

•

Rettet mangler knyttet til prognose plan
o

Milepæler som er 100% ferdig tegnes nå ikke opp som prognose

o

Du kan nå endre sluttdato og flyttet stolpene i prognoseplanen interaktivt med
musen.

Det er innført nytt menypunkt/opsjon, slik at prognosen for etterfølgende aktiviteter
oppdateres hvis man endrer prognose start/slutt/varighet for en aktivitet.
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Du kan nå altså velge om oppdatert Prognose start/slutt/varighet kun skal gjelde for den
redigerte aktiviteten isolert sett, eller om endringen skal påvirke etterfølgende (avhengige)
aktiviteter.
Les mer i avsnittet: Prognose plan
•

Det er innført nytt menypunkt «Vis basisplan logg», for å se en liste over hvilke
operasjoner som er utført på de ulike basisplanene, av hvem og når.
Les mer i avsnittet: Etablere Basisplaner

•

Det er utført en rekke optimaliseringer som gir forbedret ytelse ved:
o

Åpne prosjekt, spesielt for større fremdriftsplaner, og i de tilfeller at alle felter skal
rekalkuleres, hvis det er utført endring på feltdefinisjonen.

o

Lukke prosjekt, spesielt for større fremdriftsplaner

o

Bytte av budsjettplan, som grunnlag for inntjent og planlagt

o

Lagring, etter å ha slettet aktiviteter og/eller bemanning

o

Sletting av bemanning på aktiviteter

o

Kopier og lim inn av større datamengder

o

Oppstart av Statusrapport

o

Oppstart av Grafiske rapporter

o

Import av MS Prosjekt filer (.xml)

Nyheter i versjon 2018.1 (februar 18)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Dialog for velge hvilke Gantt-visninger som skal være tilgjengelig/synlige i prosjektet, og
mulighet for endre navn på utvalgte visninger.
Les mer i avsnittet: Velge hvilke Gantt-visniger som skal være synlige, samt rekkefølge
og egendefinerte navn for utvalgte visninger

•

Ny opsjon i dialogen «Prosjektegenskaper» for å velge hvilket plansett som skal benyttes
for beregning av inntjent verdi og planlagte timer/kostnader/fremdrift.
Nå kan du velge om det er Gjeldende plan, eller en fritt valgt basisplan som skal benyttes
ved beregning av Inntjent verdi timer, Intjent verdi kostnader, Planlagte timer, Planlagte
kostnader og Planlagt fremdrift.
Les mer i avsnittet: Definere prosjektdata
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•

Etablering av nye felter eller endring på eksisterende felter, medfører at prosjektene
rekalkuleres ved åpning.
Når et nytt felt legges til i løsningen, eller et eksisterende felt redigeres, så settes et flagg
på alle prosjekter, slik at alle felter rekalkuleres ved åpning av prosjekt. Det vil typisk ta litt
lengre tid å åpne et prosjekt første gang etter en slik endring på et felt.

Nyheter i versjon 2017.3 (november 17)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

S-kurver for å vise prognose som starter i påløpt/inntjent
Det er etablert ny funksjonalitet i rapportmodulen for å vise S-kurver for gjenstående
prognoser som starter i påløpt eller inntjent verdi i dato for valgt statusperiode i
rapportveiviseren.
Les mer i avsnittet: Prognose plan

Nyheter i versjon 2017.2 (juni 17)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Plansett for å vise prognose
Det er etablert et nytt plansett for å vise prognose i tidsplanet. Prognoseplanen er basert
på gjeldende plan sitt nettverk og status/fremdrift.
Les mer i avsnittet: Prognose plan

•

Rapportmaler sorteres alfabetisk
Det er innført alfabetisk sortering på opptrekk/presentasjon av raapportmaler i rapportveivisere

Nyheter i versjon 2017.1 (mars 17)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Virkelig og planlagt fremdrift basert på varigheter
Det er innført nye felter og ny funksjonalitet for å beregene/vekte virkelig fremdrift basert
på aktivitetenes varigheter, i stedet for på budsjetter. Tilsvarende felter og funksjonalitet
er innført for planlagt fremdrift.
Les mer i avsnittene: Virkelig fremdrift og produksjon/inntjent og Planlagte timer,
kostnader og fremdrift

•

Forbedret egendefinert periodisering
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Det er innført «romsligere» test, mellom summen av periodiserte data og gjeldende
budsjett, når du legger inn egendefinerte periodiserte data.
Les mer i avsnittet: Egendefinert periodisering av budsjett
•

Forbedringer mht. låsing av periodiserte data
Funksjonaliteten for å låse, og låse opp periodiserte budsjetter er endret slik at det nå er
separate menypunkter for å låse og låse opp perioder. Den aktuelle låsedatoen vises nå i
menyen.
Les mer i avsnittet: Periodelås

•

Prosjektopsjon for å begrense lese og rapport tilgang til prosjektet
Det er innført ny prosjektopsjon under listen med valgte brukere i arkfanen "Lese og
rapporttilgang" i veiviser for Nytt prosjekt og i dialogen Prosjektinformasjon, for at kun de
som er gitt spesifikk lesetilgang til oppdraget får tilgang til prosjektet.
Les mer i avsnittet: Definere prosjektdata

•

Forbedret hastighet på rapportering av timeføringsdata
Behandling av timeføringsdata i rapportene er kraftig forbedret i alle rapporter der
timeføringsdata er tilgjengelig for rapportering.

Nyheter i versjon 2016.4 (jan. 17)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Ny menygruppe for endre stiler på tekst
Det er nå mulig å endre skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarge og bakgrunnsfarge på
tekstradene i aktivitetstabellen.
Les mer i avsnittet: Endre skrift (type, størrelse og farge)

Nyheter i versjon 2016.3 (okt. 16)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Ny dialog for å redigere stolpestiler
Det er nå mulig å endre farge, utseende, linjetykkelse mm. for de ulike stolpestilene som
kan vises i Gantt-diagrammet.
Les mer i avsnittet: Rediger visning

•

Endret funksjonalitet for stolpefarger og stolpetekster.
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Det er nå mulig å endre stolpefarge også for summasjonsaktiviteter og milepæler.
Det er også nå mulig å skrive ut stolpeteskter til høyre eller venstre for
summasjonsaktiviteter og milepæler.
Les mer i avsnittet: Rediger visning
•

Etablert kolonne/felt i prosjektlisten som viser seneste dato for lagring av status i
prosjektet.

Nyheter i versjon 2016.1 (februar 16)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Endret versjonsangivelse
Vi har nå innført versjonsnummerering som viser år og versjon innen året, f.eks 2016.1.
Dette gjør det lettere for en kunde å se hvor oppdatert versjon man faktisk kjører på.

•

Forbedret synlighet i datovelger for periodestart og periodeslutt. Nå blir ikke-valgbare
datoer i datovelgeren vist med grå skrift, slik at bruker lettere forstår at en periodestart
ikke kan velges med senere dato enn gjeldende periodeslutt. Tilsvarende at en
periodeslutt ikke kan velges med tidligere dato enn gjeldende periodestart.

•

Rettet ofte forekommende feil ved lagring. Feilen oppstod når man hadde flere prosjekter
oppe samtidig og utførte Undo/Redo i de ulike prosjektene, vanligvis etter sletting av
aktivitetsrader og registerrader.

•

Integrasjonstabell mot eksternt økonomisystem/timefangstsystem
(ExternalTimesheetRows) er utvidet med felt for mottak av utlegg/fakturert.

Nyheter i versjon 3.5 (desember 15)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Forbedret rapportering mht. å vise datofelter.
Datofelter kan nå vises i rapporten Statusrapport/månedsrapport. Feltene er valgbare i
feltgruppen Generelt. Du kan da f.eks vise aktivitetenes start- og sluttdato i rapporten.

•

Forbedret rapportering mht. å vise timer som ukesverk/månedsverk i grafisk Skurve/histogram rapport. Tidligere var dette kun mulig i grafisk Bemanningsrapport.
Les mer i avsnittet: Rapporteringsperiode og formatering av rapportdata

•

Varsel til brukere ved oppdatering av nye versjoner.
Det er nå funksjonalitet for at administrator kan legge inn tidsperiode og meldingstekst,
som vises på brukernes startside i forkant av programoppdatering. Innenfor angitt
tidsperiode lar ikke programmet seg starte, og bruker får melding om pågående
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oppgradering. Hvis programmet kjører ved tidsperiodens start, så vil programmet bli
lukket automatisk. Eventuelle åpnede prosjekter vil bli lagret og avsluttet.
Les mer i dokumentet: ISY Admin Brukermanual 3.5
•

Støtte for import av xml-filer fra PlanCon
ISY Prosjekt plan støtter nå import av xml-filer som er eksportert fra
planleggingsløsningen PlanCon. Merk at alle aktiviteter fra PlanCon har en datolås av
typen «Må starte på».

Nyheter i versjon 3.4 (september 15)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Det er lagt til kolonner for å vise og definere/endre forgjengere og etterfølgere for
aktivitetene.
Du kan nå vise hvilke forgjengere og etterfølgere aktivitetene har ved å sette inn kolonner
for dette i ønsket visning. Det er også mulig å endre eller etablere nye avhengigheter
direkte i kolonnene (Forgjengere/Etterfølgere).
Les mer i avsnittet: Definere avhengigheter mellom aktiviteter (aktivitetskoblinger)

•

Forbedret håndtering vedr. import av fremdriftsplaner fra MS Project med aktiviteter som
har benyttet opsjonen «Task mode = Manually Scheduled».
Disse aktivitetene vil nå vises med korrekte datoer i ISY Prosjekt Plan. For å oppnå dette
gis de en datolås «Må starte på» i ISY Prosjekt Plan.

•

Forbedret oppførsel mht. tilgjengelige menypunkter når aktivitetstabellen har fokus, og
når registertabell har fokus.
Menypunktene i menybåndet, over aktivitetstabellen, blir nå inaktivert hvis en
registertabell har fokus. Tilsvarende blir menypunkter over registertabellen inaktivert hvis
aktivitetstabellen har fokus.

•

Forbedret rapportering mht. Gjeldende fremdrift.
Periodisk og akkumulert Gjeldende fremdrift kan nå også vises i
månedsrapport/statusrapport og porteføljerapport. Tidligere var dette kun mulig å
rapportere i grafiske rapporter.

•

Innført opsjon for å skjule kolonne som viser radnummer ved utskrift av fremdriftsplan
(Gannt).
Opsjon for å skjule utskrift av radnummer er lagt til i dialogen for sideoppsett i arkfanen
«Gantt-tabell».
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•

Innført opsjon i administrasjonsmodulen der man kan velge at kun søndager skal være
mulige valg i datovelger for Periodeslutt. Denne opsjonen gjelder for periodetype Uke og
Siste søndag i måneden. Tilsvarende at kun mandager er mulige valg som Periodestart.
For periodetype måned medfører opsjonen at kun siste dag i måneden blir valgbar som
Periodeslutt, og første dag i måneden blir valgbar som Periodestart.
Det er også innført kontroll på at periodestart ikke kan velges med senere dato en
gjeldende periodeslutt, og vise versa, at periodeslutt ikke kan velges med tidligere dato
enn gjeldende periodestart.

•

Innført mulighet for å filtrere rapporteringsdata i månedsrapport på fritt valgt aktivitetsfelt,
også når PNS er valgt som rapporteringsstruktur.
Les mer i avsnittet : Rapporteringsstruktur og -elementer

•

Utvidet og forbedret feilhåndtering ved manglende nettverksforbindelse.
Programmet oppdager nå mistet nettverksforbindelse mye raskere enn før.
De fleste funksjonaliteter som arkfaner, menypunkter og knapper i løsningen blir nå
deaktivert når nettverksforbindelsen faller bort. Dette medfører at man ikkje så lett
kommer inn i feilsituasjoner som skyldes manglende nettverksforbindelse. Tilsvarende blir
arkfaner, menypunkter og knappe aktiviert igjen når nettverksforbindelsen er
gjenopprettet.
Siden det fortsatt kan være litt tidsforsinkelse fra du mister nettverksforbindelsen til
programmet oppdager dette så, er det nå også laget håndtering/advarsel hvis du mister
nettverk under følgende operasjoner:
•

Lukke prosjekt

•

Avslutte ISY Prosjekt Plan

•

Oppstart av rapportveiviser og kjøring av rapport

•

Opprettelse av nytt prosjekt

•

Import av eksisterende prosjekt fra ISY Prosjekt Plan

•

Oppstart av program

•

Opprettelse av nytt prosjekt

•

Import av påløpte timer

•

Manglende (frakoblet) nettverksforbindelse vises nå også med
«informasjonsboble» på oppgavelinjen. Tilsvarende informasjon vises når
nettverksforbindelsen er gjenopprettet.
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I tillegg vises også programikonet for ISY Prosjekt Plan med advarselssymbol hvis
nettverket faller bort.

•

Endret behandling av formler for Virkelig fremdrift, slik at Virkelig fremdrift ikke settes til 0,
når budsjett blir satt til 0.

•

Endret oppdatering fra Bemanningsregister til aktivitet, slik at Virkelig fremdrift ikke settes
til 0, når nye verdier limes inn i budsjettfelter på ressurs.

Nyheter i versjon 3.3 (juni 15)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Egendefinert filtreringsmulighet i aktivitetsliste og tabeller.
Du kan nå definere egne filtreringskriterier for kolonner i aktivitetslisten og alle andre
tabeller i løsningen.
Les mer i avsnittet: Filtrering

Nyheter i versjon 3.2 (mars 15)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Forbedret feilhåndtering ved manglende nettverksforbindelse.
Feil som oppstår ved manglende nettverksforbindelse håndteres nå bedre. Tidligere
avsluttet hele programmet etter feilmelding. Nå kan man i de fleste tilfellene arbeide
videre, men får ikke lagret, eller får ikke tilgang til enkelte menypunkter, inntil
netteverksforbindelsen er gjenopprettet.
Hvis nettverksforbindelsen faller ut midt under lagring av et prosjekt, så avbrytes nå
lagring med en advarsel. Prosjektet/fremdriftsplanen blir skrivebeskyttet og må da lukkes
ned, og gjenåpnes. Endringer utført siden forrige lagring må etableres på nytt. Det
skrivebeskyttede prosjektet kan skrives ut til en pdf-fil, kopieres til Excel, eller eksporteres
til en MS Prosjekt fil, for lettere å gjenskape det som gikk tapt under avbrutt lagring.
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Manglende (frakoblet) nettverksforbindelse vises nå nede til høyre i statusfeltet i
programmet.

•

Forbedret filtreringsmulighet i aktivitetsliste og tabeller.
Du kan nå filtrere på flere verdier på samme kolonne i aktivitetslisten og alle andre
tabeller i løsningen.
Les mer i avsnittet: Filtrering

Nyheter i versjon 3.0 (august 14)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Administrasjon og oppsett
Det er lagt til flere nye systemopsjoner i løsningen.
Rettigheter for rollen Superbruker er nå endret, slik at en superbruker kan åpne og
redigere alle prosjekter i løsningen, samt rapportere på disse.
Rettigheten for rollen Prosjektleder er nå endret, slik at en brukere med rollen
prosjektleder kan åpne alle prosjekter i lesemodus, samt rapportere på disse.
Les mer i dokumentet: ISY Admin Brukermanual 3.0

•

Rapportering av timeføringsdata i eksisterende rapporter.
Rapportene har nå mulighet for å kunne rapportere timeføringsdata direkte fra ISY
Prosjekt Plan’s interne timebokholderi. Dette gjelder i alle rapporter, unntatt Grafisk
bemanningsrapport. Rapporteringsfeltene for dette formålet heter typisk
«Timeføring………». Periodiseringen vil følge de konkrete datoene/periodene for
timeføringen. Timebokholderiet vil kun inneholde data for de kundene der løsningen er
integrert mot timefangst/økonomisystem, «Importer påløpt» er utført.

•

Menypunkter for å oppfriske prosjektliste på startsiden og i planlegging.
Det er lagt til menypunkt og funksjonalitet for å friske opp prosjektlisten som vises på
startsiden og over prosjektlisten i planlegging.

•

Menypunkter for å velge hvilke felter som skal vises i prosjektlisten.
Det er lagt til menypunkt og funksjonalitet for å velge hvilke felter/kolonner man ønsker å
se i prosjektlisten. Alle prosjektfelter er valgbare.

•

Integrasjonen mellom ISY Prosjekt Plan og ISY Prosjekt Økonomi er utvidet slik at
start/slutt –datoer og Virkelig %fremdrift kan overføres fra ISY Prosjekt Plan til aktuelle
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budsjettposter i ISY Prosjekt Økonomi. Dette gjelder kun for prosjekter som har allerede
er overført fra ISY Prosjekt Økonomi til ISY Prosjekt Plan, og der det er match mellom
PNS-kode (aktivitetsnummer) i begge løsningene.

Nyheter i versjon 2.4 (mars 14)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Administrasjon og oppsett
Det er kun endringer i administrasjon og oppsett av løsningen som er nytt i versjon 2.4.
Les mer i dokumentet : ISY Admin Brukermanual 2.4

•

Samspill (integrasjon) med ISY Prosjekt Økonomi.
ISY Prosjekt Plan og ISY Prosjekt Økonomi er nå integrert slik at du kan velge at
prosjekter som opprettes i ISY Prosjekt Økonomi også opprettes og oppdateres i ISY
Prosjekt plan. Du kan også velge at disposisjoner opprettet i ISY Prosjekt Økonomi også
skal kunne importeres som aktiviteter inn til ISY Prosjekt Plan.

Nyheter i versjon 2.3 (aug 13)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Forbedret bemanningsplanlegging.
Det er lagt til kolonner i ressursvisningen som viser timer og kostnader summert over alle
aktiviteter der ressursen er planlagt. Det er også lagt til kolonner i bemanningsregisteret
som viser ressursens kode og ressursens belastning på den aktuelle aktiviteten.
Les mer i avsnittet: Bemanningsplanlegging

•

Lagt til rettighet for lesetilgang til prosjektplaner.
I veiviser for å etablere nytt prosjekt er tilgangstypen Rapporteringstilgang endret til Lese
og rapporttilgang. Dette medfører at de valgte brukerne har mulighet for å åpne det
gjeldende prosjektet i skrivebeskyttet modus.
Les mer i avsnittet: Definere prosjektdata

Nyheter i versjon 2.1-2.2 (jun 13)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Rapportering av aktivitetsdetaljer (2.1)
Det er etablert en ny tabellarisk rapporttype som rapporterer på ISY Prosjekt Plan’s
registernivå (aktivitetsdetaljer). Registre holder detaljert informasjon knyttet til aktivitetene,
slik som bemanning, endringer og leveranser. Rapporttypen kan skrive ut
bemanningsoversikter, inkludert periodiske planlagte timer, samt tilby gode
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utskriftsmuligheter mot alle andre etablerte registre som f.eks endingsregister og
leveranseregister, hvis dette er implementert/konfigurert hos kunden.
Les mer i avsnittet: Rapportering av aktivitetsdetaljer
•

Stolpefarger (2.2)
Det er etablert funksjonalitet for å kunne definere en liste med stolpefarger og tilhørende
forklaringstekst. Listen er forhåndsdefinert, men kan endres i de enkelte prosjektene.
Videre kan man velge ønsket stolpefarge på de ulike aktivitetene som vises i
stolpdiagrammet.
Les mer i avsnittet: Rediger visning

•

Stolpetekster (2.2)
Det er etablert funksjonalitet for å kunne velge å vise aktivitetsinformasjon til høyre
og/eller til venstre for stolpene på de ulike aktivitetene i stolpediagrammet.
Les mer i avsnittet: Rediger visning

Nyheter i versjon 2.0 (nov 12)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Samspill (integrasjon) med ISY Bygg Office.
ISY Prosjekt Plan og ISY Bygg Office er nå integrert slik at du kan etablere en plan i ISY
Prosjekt Plan og bruke denne som grunnlagt for kalkulering og byggeregnskap i ISY Bygg
Office. Tilsvarende kan man etablere en jobbpakke/aktivitetsplan i ISY Bygg Office og
bruke denne som grunnlag for en fremdriftsplan i ISY Prosjekt Plan.

•

Bemanningsplanlegging.
Du kan nå etablere felles ressursliste (ressursark) i prosjektene og planlegge med disse
ressursene på aktivitetene i planen. Definerte brukere kan importeres til prosjektets
ressursliste. Ressursene du benytter i planen kan gis ulik timepris på de ulike aktivitetene.
Du kan ta ut grafiske rapporter som viser planlagt timeforbruk på enkeltressurser eller på
ressursgrupper, også på tvers av flere prosjekter. I denne versjonen benytter ressursene
samme kalender og budsjettprofil som aktiviteten.
Les mer i avsnittet: Bemanningsplanlegging

Nyheter i versjon 1.17 (feb 12)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Låsing av historiske budsjettperioder.
Du kan nå låse historiske budsjettverdier. Korrigert gjeldende budsjett vil da kun
oppdatere aktivitetenes fremtidige budsjettperioder.
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Les mer i avsnittet: Periodelås
•

Sletting og kopiering av rapportmaler
Du kan nå slette egendefinerte rapportmaler. Du kan også gi bort (kopiere) egendefinerte
rapportmaler til andre brukere.
Les mer i avsnittet: Valg av rapport

•

Redigering av registerdata på tvers av flere aktiviteter.
Du kan nå redigere og lime inn registerdata for flere aktiviteter i samme skjermbilde.
Registerdata kan tilordnes aktiviteter i etterkant.
Les mer i avsnittet: Register

Nyheter i versjon 1.16 (nov 11)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Egendefinert periodisering av time og kostnads -budsjett.
Du kan nå endre på de periodiske budsjettverdiene slik at de passer bedre med det reelle
ressursbehovet for aktiviteten.
Les mer i avsnittet: Egendefinert periodisering av budsjett

•

Opptegning av fremdriftsstolper og fremdriftslinje for aktiviteter uten budsjett
Du kan nå angi virkelig fremdrift også for aktiviteter uten budsjett og få opptegning av
fremdriftsstolpe og/eller fremdriftslinje.
Les mer i avsnittet: Virkelig fremdrift og produksjon/inntjent

Nyheter i versjon 1.15 (jun 11)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Slette tidligere lagret statusdata.
Du kan nå se hvilke månedsperioder du har lagret statusdata for. Du kan også slette
tidligere lagrede statusdata.
Les mer i avsnittet: Lagre og slette statusdata

•

Støtte for flere typer datolåser på aktiviteter
Les mer i avsnittet: Definere datolås på aktivitet

•

Visning av kritisk vei og slakk
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Hvis du benytter nettverksplanlegging, ved å definere avhengigheter mellom aktivitetene,
kan du nå vise hvilke aktiviteter som er kritiske mht. tid og tilgjengelig slakk i planen.
Les mer i avsnittet: Slakk og tidskritiske aktiviteter

Nyheter i versjon 1.14 (mar 11)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Eksport til MS Project fil
Les mer i avsnittet: Eksport av prosjektdata til Microsoft Project

Nyheter i versjon 1.13 (jan 11)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Import av MS Project filer
Les mer i avsnittet: Import av prosjektdata fra Microsoft Project

Nyheter i versjon 1.12 (nov 10)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Porteføljerapportering
Det er etablert en ny rapporttype for rapportering av prosjektporteføljer. Rapporten har
prosjekt som minste oppløsning, men kan også aggregeres mot alle bedriftsspesifikke
felter på prosjektnivå. Dette kan være avdeling, kunde etc.
Det er nå også mulig å velge flere prosjekter for rapportering i form av månedsrapporter
og grafiske rapporter.
Les mer i avsnittet: Rapportering

•

Engelsk språkversjon
Det er nå mulig, for ulike brukere, å velge om de ønsker å kjøre norsk eller engelsk
språkversjon. Valget finnes som en lenke på brukerens startside.
Les mer i avsnittet: Språkstøtte

Nyheter i versjon 1.11 (sep 10)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Filtrering av data for rapportering
Du kan nå velge å hvilke data som skal inngå i rapportene. Ut fra valgt
rapporteringsstruktur kan du nå via en trestruktur slå av og på elementer for rapportering.
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Les mer i avsnittet: Rapportering

Nyheter i versjon 1.8 – 1.10 (aug 10)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Rapportering mot timebokholderi
Det er etablert en ny rapporttype som rapporterer direkte mot ISY Prosjekt Plan’s
timebokholderi. Rapportdata kan vises ned på personnivå, og med fleksibelt valg av
rapporteringssnivåer som prosjekt, aktivitet, firma etc.
Rapporten er kun tilgjengelig i en løsning der timeføringsdata importeres fra Excel og inn i
ISY Prosjekt Plan’s eget timebokholderi.
Les mer i avsnittet: Veiviser for timeføringsrapportering

Nyheter i versjon 1.7 (mai 10)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Støtte for flere basisplaner (eng: Baselines)
Du kan nå ta vare på din gjeldende plan gjennom å kopiere denne over til en såkalt
basisplan. Det er totalt 10 tilgjengelige basisplaner. Basisplan 1 vil normal bli navngitt
som ”Opprinnelig plan” og basisplan 2 vil normalt bli navngitt som ”Godkjent plan”.
Basisplaner kan presenteres som stolper i Gantt diagrammet. Flere plansett kan
presenteres samtidig. Timer og kostnader knyttet til de ulike basisplanene kan
rapporteres både i klassiske månedsrapporter og i grafiske rapporter i form av S-kurver
og histogrammer.
Les mer i avsnittet: Etablere Basisplaner

Nyheter i versjon 1.6 (mars 10)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Rapportering direkte fra gjeldende prosjekt.
Du kan nå rapportere direkte fra gjeldende prosjekt, uten å måtte gå inn i rapportmodulen.
Nå er det kun hvis du skal rapportere på en prosjektportefølje, eller hvis du skal
rapportere på prosjekter du kun har rapporteringstilgang til, at du trenger å gå inn i
rapportmodulen.

•

Topptekst/bunntekst i rapporter
Du kan nå definere egne topptekster og bunntekster i rapportene dine. Dette inkluderer
også mulighet for å sette inn logo.

•

Egendefinerte feltnavn i rapporter
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Ved rapportering kan du nå erstatte standard feltnavn med dine egne. Dette kan være
hensiktsmessig hvis f,eks kunden du rapporterer til benytter et avvikende
begrepsapparat.
Les mer i avsnittet: Rapportering

Nyheter i versjon 1.5 (feb 10)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Grafisk rapport med S-kurver og histogrammer
Du kan nå rapportere grafisk i form av S-kurver og histogrammer, der du selv kan velge
felter for rapportering, Du kan også velge farge og linjetype for graf-kurvene, og
selvfølgelig lagre endringene som din egen rapportmal.
Les mer i avsnittet: Veiviser for grafisk rapportering

Nyheter i versjon 1.4 (des 09)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Lagring av personlige rapportmaler
Du kan nå redigere en standardrapport og lagre den som din egen. Slik kan du etablere
rapporter som er tilpasset eget behov, eller ulike kunders rapporteringsønsker.
Les mer i avsnittet: Veiviser for månedsrapportering

Nyheter i versjon 1.3 (nov 09)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Lagring av statusdata som underlag for rapportering.
Du kan nå lagre aktuell status, vanligvis i etterkant av hver månedsperiode, og rapportere
på disse i rapportmodulen. Med statusdata menes de aktuelle verdiene for bl.a Virkelig
fremdrift og Påløpte timer/utlegg/honorar.
Les mer i avsnittet: Lagre statusdata mot gjeldende periode slutt -dato for rapportering

•

Rapportmodul.
Første versjon av rapportmodulen er nå tilgjengelig. I denne omgang er det mulig å skrive
ut en klassisk Månedsrapport, der du selv kan velge felter for rapportering, Du kan også
velge om du vil rapportere på den definerte PNS strukturen eller på en egendefinert
struktur/gruppering.
Les mer i avsnittet: Rapportering
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Nyheter i versjon 1.2 (sep 09)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Prosjektkalendere.
Du kan nå velge prosjektets standard kalender blant flere forhåndsdefinerte
prosjektkalendere. I tillegg kan de redigere, kopiere eller etablere en helt ny
prosjektkalender. Les mer i avsnittet: Prosjektkalendere

•

Aktivitetskalendere.
Nye aktiviteter benytter alltid den gjeldende standard prosjektkalenderen. Du kan selv
velge at en eller flere aktiviteter skal benytte en annen kalender. Les mer i avsnittet:
Definere kalender som skal gjelde for aktivitet

Nyheter i versjon 1.1 (juni 09)
Under følger en kortfattet oppsummering av nyheter i denne programversjonen:
•

Angre og Oppheve angring.
Du kan nå angre eller oppheve angring på alle endringer av data som er utført etter siste
gang du åpnet prosjektet. Les mer i avsnittet: Angre og gjenopprette endringer

•

Opptegning av fremdriftsstolper og fremdriftslinje
Du kan nå få vist virkelig fremdrift med opptegning av fremdriftsstolpe og/eller
fremdriftslinje. Les mer i avsnittet: Virkelig fremdrift og produksjon/inntjent

•

Gruppering av plan på andre summasjoner enn PNS (ProsjektNedbrytningsStruktur)
Du kan nå merke aktivitetene med en eller flere tekster/koder og deretter gruppere
aktivitetsplanen på disse for å få oppsummert timer, kostnader fremdrift og andre data
mot denne strukturen. Les mer i avsnittet: Gruppering
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Starte programmet
Oppstart av ISY Prosjekt Plan
ISY Prosjekt Plan er normalt installert på en felles server. Første gang du starter programmet har
du vanligvis mottatt en e-post med en snarvei til programmet, eller en informasjon om en snarvei
som er tilgjengelig på bedriftens intranett.
Ved første gang oppstart installeres noen nødvendige filer lokalt på din PC. En snarvei legges
også til på oppgavelinjen. Du kan i ettertid selv velge om du vil starte fra oppgavelinjen eller fra
den samme snarveien som du benyttet første gang du startet programmet.

Figur: Dialog ved første gangs oppstart.

Figur: Dialog som vises under installasjon av programfilene

© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS

Side 22

ISY Prosjekt Plan Brukerdokumentasjon 2018.3

Hver gang du starter ISY Plan Prosjekt blir det utført en sjekk på om det finnes nyere
versjonsoppdateringer på serveren. Hvis dette er tilfellet så oppdateres din PC med siste versjon
for selve programmet starter.

Figur: Dialog som vises ved versjonskontroll
Starte fra Oppgavelinjen
•

Klikk på Startknappen

•

Velg ISY Prosjekt Plan i gruppen Norconsult Informasjonssystemer

Starte fra intranett eller annen snarvei
•

Følg informasjon fra bedriften

Avinstallasjon
Fjerne fra Windows 7/8/10
•

Start programmet Legg til/Fjern programmer fra Kontrollpanelet

•

Velg Legg til / Fjerne programmer (Add or Remove programs)

•

Klikk på ISY Prosjekt Plan i listen for programmer

•

Velg Endre/Fjerne (Uninstall/Change)

•

Velg OK i dialogboks
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Figur: Velg OK i dialog som for å bekrefte avinstallasjon.
Avinstallasjon fjerner kun programvaren som er installert lokalt på din PC. Den sentrale
installasjonen på serveren påvirkes ikke.

Support
Norconsult Informasjonssystemer AS har egen support tjeneste hvor du som kunde får den hjelp
du trenger der og da. Ring oss, ta kontakt via vår supporttjeneste (e-journal) eller skriv til oss.
Norconsult Informasjonssystemer AS
Kjørboveien 29
1337 SANDVIKA
Brukerstøtte

67 57 15 30

Brukerstøtte:

support.pp@nois.no

Internett

http://www.isy.no
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Introduksjon
Konsept - programmoduler
ISY Prosjekt Plan omfatter moduler for :
•

Prosjektplanlegging

•

Rapportering

•

Systemadministrasjon

Tilgang til de ulike modulene styres etter hvilken rolle de ulike brukerne av systemet er tildelt. De
fleste brukerne vil normalt ha tilgang til alle moduler med unntak av Systemadministrasjon.

Konsept - felles database
Alle prosjekter lagres i en felles database. På denne måten sikrer man seg at man alltid jobber på
siste versjon av prosjektplanen. Felles database gjør det også enkelt å kunne ta ut rapporter på
tvers av prosjektporteføljen.

Konsept - brukergrensesnitt
ISY Prosjekt Plan er utviklet med fokus på enkelt og tiltalende brukergrensesnitt.
Brukergrensesnittet er tilpasset Windows, og den menystrukturen som tilbys i Microsoft Office
2007/2010. Bruken av systemet skal føles logisk og resultater av operasjoner man utfører skal
være forutsigbare.
Operasjoner som krever utstrakt input fra bruker vil være støttet av veivisere, slik som etablering
av prosjekt og kjøring av statusrapporter.

Konsept - dokumentasjon og hjelp
Brukermanualen du leser nå er din hjelp til å bruke ISY Prosjekt Plan. Manualen er også
tilgjengelig direkte fra programmet.
Manualen er organisert slik at den innleder med generell informasjon om systemet etterfulgt av
forklaringer knyttet til de ulike type skjermbilder du vil stifte bekjentskap med. Hoveddelen av
manualen vil være detaljert beskrivelse av verktøyknapper i skjermbildene og tilhørende
funksjonalitet samt beskrivelser av hvordan de vanligste operasjonene utføres. Ofte vil det
etableres bedriftsinterne brukerbeskrivelser i tillegg til, eller som erstatning for brukermanualen.
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Generelt
Grensesnitt
Oppstart
Ved oppstart av applikasjonen vises skjermbildet under. Du vil i etterkant normalt komme rett inn i
programmet, alternativt få opp en dialog for pålogging.

Figur: Skjermbilde ved oppstart

Pålogging
Pålogging utføres alltid ved oppstart av programmet. Først utføres en sjekk på om du er en bruker
som er definert til å logge på med ”Single sign-on”. Hvis dette er tilfellet så kommer du rett inn på
oppstartssiden.
Hvis du ikke er definert til å logge på med ”Single Sign-on” vil du få opp en dialog for pålogging.
Her må du angi brukernavn og passord. Dette er opplysninger du skal ha mottatt fra bedriftens IT
avdeling eller systemansvarlig for ISY Prosjekt Plan.
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Figur: Påloggingsbildet

Personlig startside
Du kommer alltid inn på din personlige startside. Her vil du finne snarveier til de 10 sist redigerte
prosjekter, samt snarveier til noen av de mest sentrale funksjonene i ISY Prosjekt Plan. Startsiden
skiller seg ut da den ikke har menyknapper knyttet til arbeidsflaten.

Menyen til venstre i skjermbildet benyttes for å velge ønsket modul og for å navigere i
funksjonalitet inne den valgte modulen.
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Navigasjonsområdet:
Lar deg navigere og utføre
operasjoner innenfor den
valgte modulen.

Modulvelger:
Velger hvilken modul i
applikasjonen du ønsker å arbeide
med. Når du velger her vil
innholdet i navigasjonsområdet og
arbeidsflaten tilpasses til det du
har valgt.

Arbeidsflaten:
Her vises resultatet av valg
i Modulvelger og
Navigasjonsområdet.

Statuslinjen:
Gir informasjon om status,
pålogget bruker, fremdrift ved
innhenting og lagring av data
og utføring av beregninger.

Skjermbilder med menyknapper
De fleste andre skjermbilder enn startsiden har menyknapper knyttet til arbeidsflaten.
Menyknappene er samlet i logiske grupper i et menybånd. Figuren under viser skjermbildet etter å
ha åpnet eksisterende prosjekt.
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Fil -menyen:
Her finner du menypunkter som angår prosjektplanen som
en helhet. Dette er: Lagre, Utskrift inkl. Forhåndsvisning og
Sideoppsett, Oppdragsegenskaper, Importer og eksporter
prosjekt, Lukk, Avslutt
Hurtigaksessmenyen:
Her finner du ofte brukte felles
valg som: Lagre, Angre og
Oppheve - angring

Menyområdet:
Lar deg utføre operasjoner på
den aktive arbeidsflaten.
Menykonseptet omtales som
båndet (ribbon). Menypunktene
er samlet i logiske grupper.

Vindusvelger:
Lar deg bytte mellom
forskjellige vinduer. For hvert
åpnet prosjekt vil det komme
frem ett nytt tilgjengelig vindu.

Arbeidsflaten:
Her vises resultatet av valg
i Modulvelger og
Navigasjonsområdet. I
dette tilfellet ett prosjekt
åpnet for redigering.

Modulvelgeren
Modulvelgeren er menynivå 1, og lar deg velge hvilken del av applikasjonen du ønsker å arbeide
med. Når du bytter modul i modulvelgeren vil navigasjonsområdet og arbeidsflaten fylles med
innhold fra den valgte modulen.
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Minimeringsknapp:
Lar deg minimere menyen,
slik at den vises som ett smalt
bånd ute til venstre i
applikasjonen.

Navigasjonsområdet:
Lar deg velge ønsket
funksjonalitet innenfor den
valgte modulen.

Modulvelger:
Lar deg velge mellom
applikasjonens moduler.

Figur: Modulvelgeren og navigasjonsområdet
Hvis du holder musepeker over den minimerte menyen vil den ekspandere til en komplett meny
igjen der du kan gjøre dine menyvalg. Menyen vil deretter minimeres igjen.
For å gjenopprette full ekspandert meny holder du musepeker over den minimerte menyen slik at
ekspanderes. Deretter trykker du på stift-symbolet oppe til høyre

Menyen blir da permanent synlig.
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Navigasjonsområdet
Navigasjonsområdet er menynivå 2 og lar deg velge ønsket funksjonalitet innenfor den valgte
modulen. Innholdet i navigasjonsområdet vil variere ut fra hvilken modul som er valgt. Ved bytte
av modulvalg vil alltid første valg i navigasjonsområdet velges og vise tilhørende funksjonalitet i
arbeidsflaten.

Vindusvelgeren
Vindusvelgeren benyttes for å bytte mellom åpne prosjekter og hovedvinduet. Når du velger en
vindusmappe på vindusvelgeren vil innholdet i arbeidsflaten vise innholdet fra den valgte
vindusvelgeren.

Vindusvelger:
Lar deg bytte mellom åpnede
prosjekter og hovedvinduet.

Statuslinjen
Statuslinjen ligger alltid nederst i skjermbildet or er alltid synlig. Statuslinjen er delt inn i forskjellige
områder som er forklart på figuren under.

Pålogget bruker:
Viser hvilken bruker du er
logget inn som. Både navn og
brukerkode vises.

Fremdriftsindikator:
Ved innhenting og lagring av
data vises fremdriften for
operasjonen i form av en
fremdriftsindikator.

Database og versjon:
Viser databasenavn og
hvilken maskin databasen er
ligger på, samt
programversjon

Tabeller og lister
Tabeller og lister går igjen mange steder i applikasjonen. Uansett hvor du støter på en tabell eller
liste så vil de dele en grunnleggende funksjonalitet som beskrives her.
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Tabelloverskrift
Alle tabeller har en tabelloverskrift som viser navnet på hver enkelt kolonne. Tilknyttet denne
raden er det en del standard funksjonalitet for å la deg velge kolonnerekkefølge, filtrering og
sortering.

Figur: Tabelloverskrift

Kolonnerekkefølge
Rekkefølgen på kolonnene endrer du enkelt ved å klikke på overskriften i den kolonnen du ønsker
å flytte og deretter dra denne til det stedet du ønsker den skal være. Kolonnerekkefølgen vil bli
husket og benyttes neste gang du starter applikasjonen.

Sortering og filtrering
Alle tabeller har mulighet for filtrering og sortering. Hver kolonne i tabelloverskriften har et ”Trakt”
symbol. Hvis du klikker på dette symbolet så vises en meny som lar deg sortere eller filtrere
innholdet i kolonnen.
Hvis du velger en sortering så vises det med et symbol i tabelloverskriften. Du kan kun sortere på
en kolonne av gangen. Hvis du velger et filter så vises det ved at ”Trakt” symbolets bakgrunn
forblir oransje. Du kan filtrere flere kolonner slik at de valgte filtrene avgrenser hverandre. Valgt
sortering og filtrering vil bli husket og benyttes neste gang du tarter applikasjonen. OBS !. Hvis et
valgt filtreringselement av en eller annen grunn ikke eksisterer neste gang du starter
applikasjonen så vises listen uten data, altså en tom liste.

Figur: Symbol for å aktivere sortering og filtrering
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Figur: Filtrering og sortering

Gantt-visning
Gantt-visninger er det mest sentrale skjermbilde i ISY Prosjekt Plan. Visningen inneholder en
tabelldel til venstre og et grafisk stolpediagram til høyre i skjermbildet. Visningen inneholder også
et detaljregister i nedre del av skjermbildet. Aktivitetstabellen viser data for aktivitetene. Stolpene
(Gantt-barene) i grafisk del viser start og slutt for de plansettene som er valgt å vise.
Detaljregisteret viser data tilhørende den markerte aktiviteten i tabellen. Det vil vanligvis være
definert flere Gantt-visninger som du kan velge mellom. Typisk vil det være en visning som er
velegnet for å etablere aktivitetsplanen, en som er velegnet for å legge inn budsjetter på
aktivitetene og en som er velegnet for oppfølging av aktivitetsplanen. Implementeringen i din
bedrift kan gjerne ha flere forhåndsdefinerte visninger. Dette vil da normalt være beskrevet i eget
dokument som omhandler konfigurering av løsningen i bedriften.

Figur: Skjematisk Gantt-visning

Tabelldel
Tabelldelen i Gantt-visningen har samme funksjonalitet med hensyn til filtrering og sortering som
andre tabeller og lister. Du kan også her flytte kolonner til ønsket posisjon ved å klikke på
kolonnen og dra den dit den skal være.
Du kan skrive direkte i tabellen i alle felter som ikke er automatisk kalkulert eller på andre måter er
skrivebeskyttet. Noen av feltene har valgbokser der du kan velge mellom flere lovlige verdier,
mens andre felter har kalenderfunksjonalitet for å velge en dato.
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Figur: Tabelldelen i Gantt-visning

Grafisk del
Den grafiske delen til høyre i Gantt-visningen viser aktivitetenes utstrekning i et stolpediagram.
Hvis du holder musen over et grafisk element vil en liten dialogboks med nøkkeldata for elementet
vises. Du kan også endre aktivitetens start eller varighet ved å flytte eller dra i stolpene. Nærmere
beskrivelse finner du i avsnittet Interaktiv redigering i stolpediagram.

Figur: Grafisk del i Gantt-visning

Detaljregister
I nedre del av skjermbildet finner du detaljregistre. Dette viser data knyttet til den aktiviteten som
har fokus i aktivitetslisten over. Detaljregistre er konfigurerbare og kan benyttes for å knytte
forskjellige typer data til aktivitetene. Det kan etableres kalkulatoriske formler mellom feltene som
inngår i registeret. En kalkulatorisk formel på aktivitetsnivå kan også referere et registerfelt. Det er
da underforstått at det er summen av registerdataene som trekkes opp på aktiviteten. Det er
ingen begrensning på antall registre som kan etableres i løsningen, og ulike registre kan
tilgjengeliggjøres i de ulike Gantt-visningene som er definert. Dette er også konfigurerbart.
Standard installasjon inkluderer ofte følgende registre:
Bemanningsregister med budsjettgrunnlag, der budsjettverdi oppdaterer Gjeldende plan. Det
registeret er standard.
Endringsregistrer, der anmodet tillegg oppdaterer prognose og godkjent tillegg oppdaterer
Gjeldende plan. Dette registeret må konfigureres.
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Leveranseregister, der vektet fremdrift fra alle enkeltleveransene oppdaterer aktivitetens Virkelige
fremdrift. Dette registeret må konfigureres.

Figur: Bemanningsregister i Gantt-visning viser registerdata for den valgte aktiviteten, her
”Sluttdokumentasjon”.

Veivisere
Windows-funksjonalitet
Har du erfaring fra andre Windowsprogrammer som for eksempel Microsoft Office Excel så vil du
fort finne deg til rette. I ISY Prosjekt Plan er det lagt stor vekt på at brukergrensesnittet skal være
enkelt og intuitivt.

Markere
Alle rader man ønsker å gjøre noe med (kopiere, slette etc.) må markeres. I noen tabeller og lister
kan man velge flere rader, mens i andre tabeller og lister er det kun lovlig å velge en enkelt rad. I
selve aktivitetstabellen kan du i tillegg markerer kolonne(r) eller område.

Marker flere uavhengige
rader i tabell eller liste

Hold inne Ctrl-tasten samtidig som at
radene blir markert med musen.

Marker flere
sammenhengende rader i
en tabell eller liste

1. Marker første rad med musen og dra
deretter musen over de ønskede radene,
men venstre museknapp holdes inne.
2. Hold inne Shift-tasten samtidig med at
du markerer første og siste rad med
musen.
3. Hold inne Shift-tasten samtidig med at
du markerer radene med å bruke
piltastene opp/ned.
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Marker flere
sammenhengende
kolonner i aktivitetstabellen

1. Marker første kolonne med musen og
dra deretter musen over de ønskede
kolonnene, men venstre museknapp
holdes inne.
2. Hold inne Shift-tasten samtidig med at
du markerer første og siste kolonne med
musen.
3. Hold inne Shift-tasten samtidig med at
du markerer kolonnene med å bruke
piltastene høyre/venstre.

Marker område i
aktivitetstabellen

1. Marker første celle med musen og dra
deretter musen over de ønskede cellene,
men venstre museknapp holdes inne.
2. Hold inne Shift-tasten samtidig med at
du markerer første og siste celle med
musen.
3. Hold inne Shift-tasten samtidig med at
du markerer området med å bruke
piltastene opp/ned/høyre/venstre.

Kopier og lim inn
Kopi og Lim inn funksjonen møter du først og fremst i planleggingsmodulen der du kan kopiere
område/kolonner/rader. Du kan kopiere etter følgende prinsipper.
Marker området du skal kopiere fra, og benytt deretter et valgene under.
•

Trykk CTR C på tastaturet

•

Velg menypunktet Kopier fra menygruppen Redigering

For å lime inn de kopierte dataene så bruker an av metodene under.
•

Trykk CTR V på tastaturet

•

Velg menypunktet Lim inn fra menygruppen Redigering

”Fill down”
”Fill down” er meget nyttig hvis du ønsker å kopiere verdien i et felt til andre felter. Det er den lille
sorte firkanten nede til høyre i feltet som viser at du kan benytte ”Fill down” funksjonalitet.
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Når du holder musepeker over den sorte firkanten vil musepeker endres til et kors.

Du kan nå holde ned venstre museknapp og markere det området du ønsker å fylle med den
samme verdien.

… og får da følgende resultat.

Viktige begreper
Aktivitetsstruktur (WBS)
En aktivitetsstruktur kan være alt fra en enkel liste med aktiviteter til komplekse strukturer med
mange nedbrytningsnivåer. Det engelske begrepet WBS står for ”Work Breakdown Structure”. På
norsk benyttes vanligvis begrepet ProsjektNedbrytningsStruktur (PNS).
Aktivitetsstrukturen etableres ved å markere aktivitetsrader og rykke de inn et nivå slik at den
overliggende aktiviteten blir en summasjonsaktivitet. Dette utføres med menypunktene med de
blå venstre/høyre -pilene i menyområdet:
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Figur: Knapper for å etablere aktivitetsstruktur

Gantt-visning
Et Gantt-diagram er en visning som viser prosjektaktiviteter til venstre i visningen, og grafiske
stolper som tilsvarer varigheten til aktivitetene til høyre. Vi bruker gjerne betegnelsen
Stolpediagram i stedet for Gantt-diagram.
Gantt-diagrammet ble utviklet av den amerikanske ingeniøren Henry Laurence Gantt i 1910.

Figur: Klassisk Gantt-diagram (Stolpediagram), med fremdrift.

Plansett
Plansett brukes som er felles begrep for aktivitetsdata som har en definert startdato og sluttdato. I
ISY Prosjekt Plan finnes det noen forhåndsdefinerte plansett i tillegg til at administrator kan
etablere bedriftstilpassede plansett. De forhåndsdefinerte plansettene omtales under.

Gjeldende plan
Dette er det plansettet du oppdaterer fra dag til dag. Det engelske begrepet er ofte ”Current plan”.
Plansettet er definert gjennom feltene Gjeldende timer og Gjeldende kostnader som antas å
fordele seg lineært mellom datoene Gjeldende start og Gjeldende slutt.

Godkjent plan
Dette plansettet er en kopi av den Gjeldende planen på et gitt tidspunkt. Mange kaller den for
”Basisplan”. Det engelske begrepet er ”Baseline plan”. Plansettet etableres gjennom å kopiere
hele eller deler av Gjeldende plan. Godkjent plan oppdateres vanligvis kun når endringer er
godkjent av oppdragsgiver eller kunde, og gjerne med faste tidsintervaller, f.eks hver halvår.
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Opprinnelig plan
Dette plansettet er også en kopi av den Gjeldende planen på et gitt tidspunkt, og er egentlig en
variant av Godkjent plan. Forskjellen er at plansettet er ment for å holde data for den opprinnelige
kontrakten i prosjektet. Plansettet etableres gjennom å kopiere hele eller deler av Gjeldende plan.

Prognose plan
Dette plansettet viser sannsynlige sluttdatoer basert på gjeldende plan sitt nettverk og
fremdriftsstatus. Prognoseplanen gjelder for den aktuelle periodeslutt datoen.

Planlagt
Beregnede felter som viser planlagt forbruk av timer og kostnader til en gitt dato. Det blir også
beregnet verdier for Planlagt fremdrift, og siden fordelingen av Planlagte timer og Planlagte
kostnader ikke nødvendigvis er sammenfallende over aktivitetens varighet så beregnes både
timevektet og kostnadsvektet Planlagt fremdrift. Beregningene kan basere seg på hvilket som
helst av plansettene Gjeldende, Godkjent, Opprinnelig, eller Basisplan 3…10. Du velger hvilket
plansett som skal benyttes for denne beregningen i dialogen «Prosjektegenskaper».

Virkelig påløpt
Felter som viser påløpt forbruk av timer og kostnader. Feltene kan oppdateres direkte i
prosjektplanen, men vil i mange tilfeller være integrert mot et timefangstsystem og/eller et
økonomisystem/ERP system. I en integrert løsning kan det være mange felter som benyttes for å
presentere ulike påløpte verdier, og da spesielt ulike påløpte kostnadsdata (timekostnader,
utlegg, ikke fakturerbare kostnader osv.). Påløpte data har ingen definert start og slutt. I ISY
Prosjekt Plan vil Påløpt vanligvis bli lagret i løsningen mot en valgt statusdato, og derved blir
historikken etablert sakte men sikkert, og kan danne grunnlagt for rapporter som viser utviklingen
over tid.

Virkelig fremdrift
Virkelig fremdrift er et mål for aktivitetens grad av ferdigstillelse. Normalt sett så tenker vi fremdrift
i forhold til hvor mye vi har ferdigstilt av aktivitetens arbeidsomfang. Virkelig fremdrift angis i % og
ligger da naturlig nok i intervallet 0-100%. Som for Påløpt, så lagres Virkelig fremdrift ned i
systemet mot en valgt statusdato. Feltet har flere muligheter for oppdatering:
•

Manuell input (egen vurdering av antatt fremdrift)

•

Settes lik planlagt fremdrift (se over)

•

Som et resultat fra aktivitetens detaljregister der grunnlaget for verdien igjen kan være
manuell input eller ved valg av forutbestemt milepælsliste.

•

Oppdateres automatisk i en integrert løsning.

Inntjent
Inntjent verdi er et mål for den produksjonen vi har på aktivitetene. Inntjent verdi beregnes som
Budsjettverdi x Virkelig femdrift, der budsjettverdi er timer og kostnader fra enten Gjeldende plan,
Godkjent plan, Opprinnelig plan, eller Basisplan 3…10. Du velger hvilket plansett som skal
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benyttes for denne beregningen i dialogen «Prosjektegenskaper». Som for Påløpt så lagres
Inntjent verdi for timer og kostnader ned i systemet mot en valgt statusdato.

Prognose for timer og kostnader
Prognoser angir sannsynlige totalverdier for timer og kostnader ved prosjektets avslutning ut fra
”kunnskap” om dagens situasjon. Ofte tenker man en skalering av budsjetter mot dagens
produksjon. En annen prognosevariant er å summere virkelig forbruk og estimert gjenstående.
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Etablere prosjekt
ABC - komme i gang
Når programmet er installert og starter opp for første gang, har du sannsynligvis en hel rekke
spørsmål til hvordan alt virker. Du trenger litt tid til å orientere deg i det nye programmet.
Vi skal her ta deg i gjennom de første skrittene.

Lage et nytt tomt prosjekt
Start programmet. Dersom du allerede er inne i programmet, velg modulen Planlegging og
deretter menypunktet Nytt prosjekt…, alternativt velg Startside og deretter linken Nytt
prosjekt… .

Velg Planlegging og deretter Nytt prosjekt.

Du kommer da inn i en veiviser for å definere det nye prosjektet. Veiviseren består av i alt 5 sider.
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Definere prosjektdata
Det første skjermbildet du møter gir deg litt informasjon om veiviseren.

Figur: Veiviser side 1 - innledning
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Figur: Veiviser side 2 - prosjektinformasjon

Her legger du inn prosjektnummer/oppdragsnummer og prosjektnavn. Prosjektnummer kan
inneholde både tall og bokstaver. Som standard foreslås innlogget bruker som prosjektleder,
men du kan velge en annen. Vær oppmerksom på at prosjektet da vanligvis ikke vil finnes i din
prosjektliste. Du bør da gi deg selv tilgang til prosjektet på neste side i veiviseren.
Alle nye prosjekter har i utgangspunktet Prosjektstatus Aktiv. Hvis du bytter status til
Sperret/Avsluttet så vil prosjektet være skrivebeskyttet. Kun brukere med rollen Administrator kan
da velge å åpne et slikt prosjekt i skrivemodus, og kan da eventuelt aktivere prosjektet igjen.
Feltet ”Selskap” er et rent inputfelt, som vies i rapportoverskriften i alle rapporter som åpnes i
Excel.
Feltet ”Startdato” er prosjektets startdato og alle aktiviteter du etablerer senere vil som
utgangspunkt starte på denne datoen.
Prosjektet kan også merkes som et Malprosjekt. Dette medfører at prosjektet blir tilgjengelig for
alle brukerne i listen som viser malprosjektene.
Du kan videre velge hvilket plansett som skal benyttes som Budsjettplan ved beregning av
Inntjent verdi timer/kostnader og Planlagte timer/kostnader/fremdrift. Som standard er det valgt å
benytte den Gjeldende planen med de budsjettverdiene som ligger i Gjeldende timer og
Gjeldende kostnader. Alternativt kan du velge at beregning av inntjent verdi og planlagt skal
benytte Opprinnelig plan, Godkjent plan, eller en av den 7 andre tilgjengelige basisplanene i
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løsningen. Les mer om basisplaner her: Etablere Basisplaner. Virkelig fremdrift vil alltid relatere
seg til, og tegnes i forhold til, den valgte Budsjettplan.

På denne siden kan du også velge ønsket tidsintervall for påminnelse om lagring. Standard
tidsintervall er 15 minutter, og du kan også velge å skru av en slik påminnelse. Varsel om lagring
vises som en påminnelse nede til høyre i skjermbildet, og når du klikker på denne så får du opp
en dialog, der du kan velge å lagre prosjektet. Påminnelser vil gis for alle prosjekter som du har
åpnet, og som det er utført endringer i, siden siste utførte lagring.

I tillegg til de faste feltene så kan administrator definere en eller flere tilleggsfelter som du må ta
hensyn til.
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Figur: Veiviser side 3 - prosjekttilgang

På denne siden kan du gi andre brukere tilgang til prosjektet ditt. De som du gir tilgang vil ha
samme rettighet som deg selv til å åpne prosjektet og utføre endringer i det. De vil også få tilgang
til prosjektet i rapportmodulen.
Du kan markere og velge en eller flere brukere, og selvfølgelig benytte standard filtrering og
sortering. I tillegg kan du skrive inn starten på navnet i feltet rett under kolonneoverskriften. Listen
vil da vise et filtrert utvalg med alle navn som starter på det du skriver. Hvis du skriver * først så vil
listen vise et filtrert utvalg med alle navn som inneholder det du skriver.
Hvis du sjekker av for å Tilby bruker å åpne i skrivebeskyttet modus, så vil den som prøver å åpne
prosjektet få en dialog med spørsmål om han/hun ønsker å åpne prosjektet i skrivebeskyttet
modus, eller å åpne det for endringer.

Figur: Dialog med spørsmål om åpne prosjektet skrivebeskyttet modus, eller for å utføre
endringer.
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Figur: Veiviser side 4 –lese og rapporttilgang

På denne siden kan du gi andre brukere tilgang til å åpne prosjektet i skrivebeskyttet modus, eller
tilgang til prosjektet i rapporteringsmodulen. Disse vil altså ikke kunne utføre endringer i
prosjektet. Prosjekter man kun er gitt lesetilgang til, vil vises i prosjektlisten når du velger
alternativet Alle prosjekter i navigasjonsområdet ute til venstre for prosjektlisten. I programversjon
3.0 ble denne funksjonaliteten i praksis erstattet med at alle brukere med rollen Prosjektleder kan
se og rapportere på alle prosjekter i løsningen, med unntak av de prosjektene der sjekkboksen for
å begrense lesetilgangen er krysset av.

Figur: Valg i navigasjonsomraådet, for å inkludere prosjekter man kun har lesetilgang til i
prosjektlisten.
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Figur: Veiviser side 5 - avslutning

Etter at du har avsluttet veiviseren så kommer du inn i det nye ”tomme” prosjektet og kan der
planlegge prosjektet videre med aktiviteter og budsjetter.
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FIGUR: VEIVISER RESULTAT - NYTT ”TOMT” PROSJEKT

Endre prosjektdata
Prosjektdataene du etablerte gjennom veiviseren for nytt prosjekt kan siden redigeres gjennom
menypunktet Prosjektegenskaper… som du finner under Fil menyen.

Figur: Menypunkt for å redigere prosjektdata

Du får da opp en dialog med 3 faner med innhold som er sammenfallende med sidene 2, 3 og 4 i
veiviseren du benyttet for å etablere prosjektet.

© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS

Side 48

ISY Prosjekt Plan Brukerdokumentasjon 2018.3

Figur: Fane for å endre prosjektegenskaper.

Figur: Fane for å endre prosjekttilgang

© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS

Side 49

ISY Prosjekt Plan Brukerdokumentasjon 2018.3

Figur: Fane for å endre lese og rapporttilgang

Import av prosjektdata
Importer prosjektdata fra ISY Prosjekt Plan
Menyknappen Importer prosjekt… gir en dialog med en prosjektliste. Menypunktet finner du
under Fil menyen.
Listen viser alle eksisterende prosjekter du har tilgang til, samt alle tilgjengelige prosjektmaler. Du
kan selvfølgelig benytte standard filtrering og sortering i listen.
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Figur: Menyknapp for å importere prosjektdata inn i det gjeldende prosjektet
Ved importering av prosjektdata vil hele aktivitetsplanen med alle sine data bli importert inn i
prosjektet. Har du eksisterende aktiviteter i prosjektet du importerer inn til, så vil de importerte
aktivitetene legges seg under de eksisterende aktivitetene. Det er altså ingen data som
overskrives.
Ved import fra ett annet prosjekt så får aktiviteter uten datolås satt Gjeldende start lik startdatoen
til prosjektet de importeres inn til. Det vil altså vanligvis være Prosjektets startdato i prosjektet du
importerer til som bestemmer de importerte aktivitetenes startdato. Tilsvarende er det standard
prosjektkalender i prosjektet du importerer inn i som blir gjort gjeldende for de importerte
aktivitetene. For eventuelle basisplaner som måtte eksistere for de importerte aktivitetene, så vil
de tilhørende kalendrene også bli importert. Disse kalendrene vises ikke i kalenderlisten i
prosjektet. De benyttes kun for å oppnå korrekt periodisering og beregning av sluttdato.
I nedre del av brukerdialogen for import av prosjektet finnes ett område med alternativer/opsjoner.
I gjeldende versjon kan du velge om du vil importere registerdata knyttet til de enkelte aktivitetene
eller ikke. Som standard står valget til å ikke importere registerdata.

Figur: Brukerdialog for Importer prosjekt

Importer prosjektdata fra Microsoft Project
Du kan importere prosjektdata fra Microsoft Project inn i et eksisterende prosjekt i ISY Prosjekt
Plan. Du må altså først opprette prosjektet i ISY Prosjekt Plan, for deretter å importere data fra
Microsoft Project.
Merk: Det er filformatet .xml som benyttes for import av prosjektdata til ISY Prosjekt plan. Det er
altså viktig at prosjektet i Microsoft Project har blitt lagret til dette filformatet.

Menyknappen Importer prosjekt… gir en dialog der du kan velge noen innstillinger for oppførsel
under importen, samt en “Bla til…” knapp, som igjen gir en standard dialog for å bla frem til filen
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du ønsker å importere inn i ditt prosjekt i ISY Prosjekt Plan. Menypunktet finner du under Fil
menyen.

Ved import fra MS Project får du opp en dialog der du kan velge om feltet Virkelig fremdrift i ISY
Prosjekt plan skal få verdier fra % Ferdigstilt (eng: % Complete) eller Fysisk % Ferdigstilt (eng:
Physical % Complete) –feltet i MS Project.

Etter at du har bladd frem til ønsket område, og valgt ønsket prosjekt for import, så vises dette i
importdialogen, og du trykker da OK knappen for å importere dataene inn i ISY Prosjekt plan.
Hvis prosjektets startdato er forskjellig i MS Project prosjektet og i ISY Prosjekt Plan prosjektet, så
vil du få spørsmål om hvilken dato du ønsker å benytte. Dette vil kunne påvirke startdato for alle
aktiviteter som ikke ha noen datolås, d.v.s. datålåstype “Så snart som mulig”, siden alle slike
aktiviteter i utgangspunktet får prosjektets startdato som sin startdato. Hvis du svarer “Ja” så
benyttes prosjektstart fra MS Project. Hvis du svarer “Nei” så beholdes gjeldende prosjektstart i
ISY Prosjekt Plan.

© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS

Side 52

ISY Prosjekt Plan Brukerdokumentasjon 2018.3

Ved import av prosjektdata fra MS Project blir følgende informasjon importert:
Aktiviteter
ProsjektNedbrytningsStruktur PNS (eng: WBS)
Aktivitetskoblinger (avhengigheter)
Datolåser og datolåstyper (eng; Constraint Date og Constraint Type)
Kalendre. Merk at ISY Prosjekt Plan har litt annen/enklere filosofi enn MS Project på dette
området. Du kan derfor oppleve at den importerte planen kan avvike fra originalen i MS Project.

Ressurser og ressurstilknytninger (eng. assignments) importerer ikke.
Merk: Aktiviteter med «Task type = Manually Scheduled» i MS Project vil få en datolås av typen
«Må starte på» i ISY Prosjekt plan. Dette for å sikre at startdato vises med samme dato i ISY
Prosjekt Plan som i MS Project.

Merk at aktivitetene du importerer fra MS Project vil peke på tilhørende importert kalender.
Eventuelle nye aktiviteter du oppretter i ISY Prosjekt Plan vil i utgangspunktet bruke prosjektets
standardkalender. Hvis du ønsker at nye aktiviteter skal bruke kalenderen som ble importer fra
MS Prosjekt, så kan du velge dette i listen med kalendere som du får opp med menyvalget
Prosjektkalendere. Les mer om dette i avsnittet Prosjektkalendere.
Merk også at ISY Prosjekt Plan har noe enklere konsept for å definere kalendere og arbeidstid
enn det MS Project har. Derfor kan det være at datoene i det importerte prosjektet kan fravike noe
fra datoene i MS Project. Dette gjelder spesielt hvis det er benyttet funksjonalitet knyttet til
gjentagende kalenderavvik i MS Project 2007/2010. Videre kan man i MS Project definere
arbeidstiden i inntil 5 ulike tidsbolker, f.eks 08-12 og 13-17 osv.. ISY Prosjekt Plan har kun en
tidsangivelse f.eks 08-16 , og ved import av kalender så finnes netto arbeidstimer fra alle
tidsbolkene i MS Prosjekt og bruker denne verdien for å definere den éne tidsbolken i ISY
Prosjekt Plan. Arbeidstiden starttidspunkt i ISY Prosjekt Plan settes lik arbeidstidens start fra den
tidligste tidsbolken i MS Prosjekt, slik at 8-12 og 13-17 i MS Project blir til 8-16 i ISY Prosjekt plan.
For aktivitetene importeres følgende data:
Fra MS Project

Til ISY Prosjekt Plan

Aktivitetsnavn (eng: Task name)

Navn

Tekst10 (eng: Text10)

Aktivitetskode
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Start

Gjeldende start

Varighet (eng: Duration)

Gjeldende varighet

Arbeid (eng: Work)

Aktivitetstimer

Faste kostnader (eng: Fixed cost)

Faste kostnader

(Total kostnad– Faste kostnader)/Arbeid
(eng. (Total cost – Fixed cost)/Work)

Timerate *
*Dette medfører at Gjeldende kostnad
blir beregnet til en verdi som
samsvarer med kostnader i MS
Project. Gjeldende kostnad =
Aktivitetstimer x Timerate + Faste
kostnader.

Påløpte timer (eng: Actual work)

Påløpte timer*
*Påløpte kostnader beregnes da som
Påløpte timer x Timerate

% Ferdigstilt (eng: % Complete) eller
Fysisk % Ferdigstilt (eng: “ Physical %
Complete)*

Virkelig fremdrift

*Velges i importdialog,
Tekst1 – Tekst5 (eng: Text1 – Text5)

Tekst 1 – Tekst 5

Eksport av prosjektdata
Eksporter prosjektdata til Microsoft Project
Du kan eksportere prosjektdata fra et prosjekt du har åpnet i ISY Prosjekt Plan.
Det er filformatet .xml som benyttes for eksport av prosjektdata til MS Project. Det er altså viktig at
det er dette filformatet som velges for å kunne åpne xml-filen i MS Project.
Menyknappen Eksporter prosjekt… gir undermeny med menyelementet “til MS Project”.
Menypunktet finner du under Fil menyen.
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Ved eksport til MS Project får du opp en dialog der du kan velge om verdier for Virkelig fremdrift
skal oppdatere % Ferdigstilt eller Fysisk % Ferdigstilt i MS Project. Hvis du velger å oppdatere til
feltet %Ferdigstilt i MS Prosjekt så kan dette medføre “automatisk” beregning av feltet Påløpte
timer (eng: Actual work). Hvis du vil unngå dette, bør du vurdere å velge opsjonen Fysisk %
Ferdigstilt i stedet.

For å unngå inkonsistens i dataene i MS Project så eksporteres Påløpt og Gjenstående til
ekstrafelter i MS Project.

Merk at aktivitetene du eksporterer til Project vil peke på tilhørende eksportert kalender.
Eventuelle nye aktiviteter du oppretter i MS Prosjekt vil i utgangspunktet bruke MS Prosjekt sin
standardkalender.
MS Project opererer med begrepene Standard arbeidstid pr. dag, uke og måned. Ved eksport til
MS Project blir disse verdiene beregnet på bakgrunn av valgt standardkalender i ISY Prosjekt
Plan. Hvis arbeidstiden her er satt fra 8 – 16, så tilsvarer dette en standard arbeidstid pr. dag på 8
timer. Standard arbeidstid pr. uke beregnes ved å se på hvilke dager som er arbeidsdager i
standardkalenderen i ISY Prosjekt Plan. Dette er normalt mandag til fredag, altså 5 dager, og da
blir standard arbeidstid pr. uke 8 * 5 = 40 timer. Dager pr. måned beregnes som arbeidsdager pr.
uke * 4, altså vanligvis 5 * 4 = 20 dager.
For aktivitetene eksporteres følgende data:
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Fra ISY Prosjekt Plan

Til MS Project

Navn

Aktivitetsnavn (eng: Task name)

Aktivitetskode

Tekst10 (eng: Text10)

Gjeldende start

Start

Gjeldende varighet

Varighet (eng: Duration)

Gjeldende timer

Arbeid (eng: Work)

Gjeldene kostnader

Faste kostnader (eng: Fixed cost)

Gjenstående timer

Number 2 (navngitt som
RemainingWork i MSP)

Gjenstående kostnader

Cost 2 (navngitt som RemainingCost i
MSP)

Påløpte timer

Number 1 (navngitt som ActualWork i
MSP)

Påløpte kostnader

Cost 1 (navngitt som ActualCost i
MSP)

Virkelig fremdrift

Physical % Complete

Tekst 1 – Tekst 5

Tekst1 – Tekst5 (eng: Text1 – Text5)

Prosjektkalendere
Kalendere benyttes for å definere normal arbeidstid og eventuelle avvik fra denne. Aktiviteter i
prosjektet kan benytte ulike kalendere. Dette kan f.eks være tilfelle hvis du har et prosjekt der
noen aktiviteter skal gjennomføres ”onshore” med vanlig 8 timers dag, og noen aktiviteter skal
gjennomføres ”offshore” med skift eller døgnkontinuerlige arbeider. Aktivitetenes varighet vil være
i forhold til kalenderens normale arbeidstid. Angir du 1 dags varighet for en aktivitet som benytter
en 8 timers kalender så er det underforstått at 1 arbeidsdag varer i 8 timer. Tilsvarende, hvis du
angir 1 dags varighet for en aktivitet som benytter en 12 timers kalender, så er det underforstått at
1 dag varer i 12 timer.
Det vil som minimum alltid finnes en definert Standard kalender i ethvert prosjekt.
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Figur: Menyknapp for Prosjektkalendere
Menyvalget Prosjektkalendere lister opp alle eksisterende Prosjektkalendere som er tilgjengelig i
det aktuelle prosjektet. Du kan da opprette nye kalendere, redigere eksisterende kalendere,
kopiere kalendere eller slette kalendere. Det er ikke tillatt å slette kalendere som er i bruk, altså
knyttet til aktiviteter, eller kalenderen som er valgt som prosjektets standard-kalender. Valg av
annen standardkalender medfører at nye aktiviteter du oppretter i prosjektplanen bruker denne.
Eksisterende aktiviteter benytter fortsatt sin opprinnelige kalender. Se avsnittet Definere kalender
som skal gjelde for aktivitet for å se hvordan du knytter aktiviteter til ulike kalendere.
Merk at aktivitetenes varighet holdes konstant ved endring av kalenderens standard arbeidstid.
Det er altså kun nye sluttdatoer som beregnes for aktivitetene ved endring av arbeidstiden.

Figur: Tabell som viser eksisterende kalendere i prosjektet.
Etablering av ny kalender gjøres gjennom en veiviser der du på side 1 angir generell informasjon
for kalenderen, på side 2 definerer du standard arbeidstid og standard arbeidsuke og på side 3
angir du avvikende arbeidstid som helligdager, ferie og andre avvik fra kalenderens normale
arbeidstid. Alternativt kan du etablere en ny kalender ved å ta kopi av en eksisterende.
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Figur: Side 1 i veiviser for etablering av kalender.
Navn : Her skriver du inn kalenderens navn.
Beskrivelse : Her beskriver du f.eks kalenderens funksjon, eller annen nyttig informasjon..

Figur: Side 2 i veiviser. Definering av standard arbeidstid og arbeidsuke.
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Standard arbeidstid : Her oppgir du normal arbeidsdag’s starttidspunkt og sluttidspunkt. Hvis
hele døgnet er arbeidstid så skal du angi 00:00 til 00:00. Utenom dette, så må klokkeslettet 24:00
alltid angis som 23:59.
Standard arbeidsuke : Her oppgir du hvilke ukedager som er arbeidsdager og hvilke ukedager
som er fridager.

Figur: Side 3 i veiviser. Definering av avvik fra standard arbeidstid.
Bevegelige fridager : Her kan du enkelt velge at det skal være fri på bevegelige helligdager som
påske, Kristi himmelfart og Pinse. Dine valg vil vises som en rad i tabellen under.
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Figur: Her er det lagt inn at det skal være fri på helligdagene i påsken og at det er fri/ferie 4 uker i
juli 2018.

Ny : Med denne knappen legger du inn en ny rad i tabellen der du kan definere andre fravik fra
normal arbeidstid. Startdato og sluttdato blir i utgangspunktet satt til dagens dato, men du kan
endre datoen eller datospennet slik du vil. Fra klokken og til klokken blir i utgangspunktet satt til
samme klokkeslett som standard arbeidstid på side 2 i veiviseren., men du kan endre tidsspennet
slik du vil. Fra klokken og til klokken benyttes ofte for å angi sommertid, redusert innsats gjennom
sommeren, eller at spesielle dager som f.eks julaften har redusert arbeidstid. Kryss av for Fri hvis
det ikke skal arbeides i dagene angitt av datospennet. Kryss av for Gjenta årlig hvis fridagene
eller avvikende arbeidstid skal gjentas på årlig basis. Dette kan f.eks være fri på 17. mai eller fri i
tilknytning til jul.
Merk at du ikke kan angi overlappende datospenn for rader der du har angitt avvikende
arbeidstid. Overlappende datospenn for rader markert som Fri er dog lovlig. Husk at avvik for
angitt datospenn overstyrer standard arbeidstid og standard arbeidsuke. Hvis du avvikende
arbeidstid (f.eks sommertid) som går over flere uker så vil dette også gjelde lørdager og
søndager, også hvis disse i utgangspunktet er satt til ikke å være arbeidsdager.
Merk også at det er kalenderens standard arbeidstid som gjelder for perioden med avvikende
arbeidstid. Hvis du f.eks har definert at to påfølgende dager har arbeidstid fra 8:00 - 12:00 (4
timer) så vil 1 dags varighet spenne over begge disse dagene, gitt at standard arbeidstid var
08:00 - 16:00 (8 timer).
Slett : Med denne knappen sletter du rader som angir avvik fra standard arbeidstid.
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Figur: Her er det i tillegg lagt inn at det skal være fri på 17 mai.

Figur: Her er det i tillegg lagt inn at det skal arbeides redusert tid på julaften.

Figur: Her er den nye kalenderen lagret og listen med tilgjengelige kalendre er oppdatert. I tillegg
er det her valgt at det er den nye ”Offshore” kalenderen som skal være standard kalender for nye
aktiviteter.
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Utarbeide fremdriftsplan
Definere aktiviteter
For å definere aktiviteter med navn, start og slutt så velger du visningen Planlegging. Hvis ISY
Prosjekt Plan er konfigurert spesielt for din bedrift så kan visningene og feltnavnene vi beskriver
her avvike fra det du ser. Kontakt da systemadministrator for å få en beskrivelse av endringene
hos dere.
Aktivitetsetablering kan være alt fra å etablere en liste med aktiviteter til å bygge komplekse
strukturer med mange aktivitetsnivåer og aktivitetskoblinger.
For at du skal få totalverdier for datafeltene i prosjektet anbefales det at du alltid etablere en
summasjonsaktivitet i toppen av planen, som da ”eier” alle underliggende aktiviteter.

Lage en ny aktivitet
For å legge inn din første aktivitet begynner du å skrive navnet på aktiviteten i kolonnen med tittel
Navn. Når du har skrevet inn navnet trykker du Tab eller Enter for legge til aktiviteten i prosjektet.
Trykker du Enter så vil det automatisk opprettes en ny tom aktivitet under den aktiviteten du
redigerte.
Aktiviteten vil starte på samme dato som prosjektets startdato. Denne datoen definerte du i
veiviseren for å etablere prosjektet. Varigheten for aktiviteten settes alltid til 1 dag.
For å endre aktivitetens startdato så endrer du denne i feltet Gjeldende start.
Merk at når du velger eller skriver inn ny startdato så oppfattes dette som at aktiviteten ikke skal
starte tidligere enn din angitte dato. Dette kan være en begrensning hvis du skal etablere
koblinger mellom aktivitetene dine. Aktiviteten får altså en “datolås” av typen “Start ikke tidligere
enn”.
For å endre aktivitetens varighet skriver du inn ønsket sluttdato i feltet Gjeldende slutt. Alternativt
kan du skrive ønsket varighet i feltet Gjeldende varighet Merk at varighet alltid er arbeidsdager. I
datofeltene kan du velge mellom å skrive inn ønsket dato eller å velge dato med datovelgeren.

Figur: Ny aktivitet
Aktiviteter kan også etableres ved å kopiere disse fra et annet prosjekt, se avsnitt vedrørende

Redigering, eller ved å importere prosjektdata fra tidligere prosjekter eller malprosjekter, se
avsnitt vedrørende import av prosjektdata.
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Sette inn en ny aktivitet mellom eksisterende
For å sette inn en eller flere nye aktiviteter mellom eksisterende aktiviteter så markerer du en eller
flere rader og velger deretter menyknappen Sett inn aktivitet eller Insert tasten på tastaturet..
Det blir satt inn like mange aktiviteter som det antall rader du har markert. Nye aktiviteter settes
inn over din markering.

Figur: Menyknapp for å sette inn aktivitet(er)

Figur: Sette inn ny aktivitet mellom eksisterende

Etablere summasjonsaktivitet
Aktivitetsstrukturen etableres ved å markere aktivitetsrader og rykke de inn et nivå slik at den
overliggende aktiviteten blir en summasjonsaktivitet. Dette utføres med menypunktet med pil som
peker til høyre
. Pil til høyre rykker markerte aktiviteter inn, mens Pil til venstre reduserer
markerte aktiviteters innrykksnivå.
Hvis det ikke er mulig/tillatt å utføre innrykk, eller redusert innrykk, så vil ikke knappen være
trykkbar.
Hvis du rykker inn en aktivitet under en summasjon som er sammentrukket, så blir den automatisk
ekspandert, slik at du fortsatt «ser» aktivitetene du utfører innrykk på.
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Figur: Markering av aktiviteter som skal rykkes inn

Figur: Menyknapp for å rykke markerte aktiviteter inn

Figur: Reguleringsplan blir da summasjonsaktivitet. Raden vises i uthevet skrift, og med sort
stolpe i Gantt diagrammet.
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Flytte eksisterende aktiviteter
Aktiviteter flyttes ved å markere aktivitetsrader, og deretter bruke de blå stående pilene i
menyområdet for å flytte de markerte aktivitetene oppover eller nedover i planen. Hvis det er
mulig så beholdes innrykksnivået ved flytting. Hvis en summasjonsakivitet flyttes, så følger alle
underaktivitetene med.

Figur: Menyknapper for å flytte markerte aktiviteter
Generelt er det slik, at så lenge markerte aktiviteter flyttes blant søskenaktiviteter, så beholdes
innrykksposisjonen. Dette gjelde både ved flytting oppover og nedover i strukturen.
Hvis markerte aktiviteter flyttes oppover i strukturen, og innrykksposisjonen ikke kan beholdes, så
blir den/de til underaktiviteter av den nærmeste overliggende summasjonsaktiviteten den/de
flyttes til. Hvis denne summasjonen er sammentrukket, så blir den automatisk ekspandert, slik at
du fortsatt «ser» aktivitetene du flytter.
Merk. Hvis en aktivitet har en kobling til/fra en summasjonsaktivitet, og aktiviteten flyttes slik at
den blir et barn av denne summasjonsaktiviteten, så slettes koblingen automatisk, siden det ikke
kan være koblinger mellom en summasjon og dens underaktiviteter.

Slette aktiviteter
Aktiviteter slettes ved å markere en eller flere aktivitetsrader og deretter trykke Slett i
menyområdet. Hvis Slett knapp ikke er aktiv betyr dette at minst en av de markerte aktivitetene
ikke er slettbar.

Figur: Menykapp for å slette aktiviteter/rader
Før sletting av en aktivitet gjennomføres utføres følgende valideringer:
Hvis en eller flere av de valgte aktiviteten er merket som ikke slettbar så vil ikke Slett knapp være
trykkbar. Når sletting utføres blir det alltid gjort en ekstra sjekk mot databasen for å sjekke om en
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det ”fortsatt” er lov å slette aktiviteten. Du gis en dialogboks som informerer om dette. Dette vil
ofte gjelde i en løsning med tett integrasjon mot et økonomisystem og/eller et timeføringssystem.
Hvis en eller flere av de valgte aktivitetene er en summasjonsaktivitet, så blir du opplyst om at alle
underliggende aktiviteter også slettes. Du kan så velge å gjennomføre sletting eller å avbryte
operasjonen.

Slette data
Aktivitetsdata slettes ved å markere en celle, et område eller kolonne(r) og deretter trykke Slett i
menyområdet. Det er kun data i redigerbare felter som kan slettes.

Figur: Menykapp for å slette data
Tabellen under beskriver oppførsel ved sletting av ulike typer aktivitetsdata i redigerbare felter.
Datatype

Oppførsel

Tekstfelter

Tekstinnhold blankes ut

Varighetsfelter

Varighet settes til 1 dag

Tallfelter

Verdi settes til 0

Datofelter

Gjeldende start settes til prosjektets startdato.
Datolåstype settes til “Så snart som mulig”
Gjeldende slutt settes lik Gjeldende start (varighet 1
dag)
Andre redigerbare datofelter blankes ut.

Definere kalender som skal gjelde for aktivitet
Alle aktiviteter du oppretter bruker prosjekts angitte standard-kalender. Se avsnittet
Prosjektkalendere for å se hvordan du etablerer og redigerer kalendere for prosjektet. Hvis du
ønsker at spesifikke aktiviteter skal benytte en annen kalender så kan du velge blant de definerte
kalenderne i kolonnen Kalendere. Se avsnitt Rediger tabell for å se hvordan du kan legge til
kolonner i aktivitetstabellen.
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Figur: Prosjekt der det er definert to kalendere, standard og offshore.
Merk at beregning av varighet, i dager, for summasjonsaktiviteter benytter sin egen kalender for
formålet. På samme måte som for vanlige aktiviteter kan du selv bestemme hvilken kalender som
skal benyttes. Inngår det flere ulike kalendere for de underliggende aktivitetene så kan resultatet
på summasjonsnivået virke ulogisk. I figuren under er det definert to kalendere.
Standardkalenderen har definert arbeidstid mellom 08 og 16, der 1 dags varighet altså utgjør 8
arbeidstimer. Kalenderen ”Arbeid 10-14” har definert arbeidstid mellom 10 og 14, der 1 dags
varighet altså utgjør 4 arbeidstimer. Summasjonsaktiviteten summerer opp tidligste og seneste
slutt fra sine underliggende aktiviteter, her kl. 10 - 14. Ved beregning av varighet på
summasjonsaktiviteten så beregnes hvor mange tilgjengelige arbeidstimer som ligger mellom
start og slutt (14-10 = 4 t). Deretter beregnes varigheten da som disse 4 timene delt på arbeidstid
per dag i standardkalenderen, som var 8 timer. Varigheten blir da 4t/8t = 0,5 dager. Det finnes
derfor ikke noe fasit svar for beregning av varighet på summasjonsaktiviteter hvis underliggende
aktiviteter benytter forskjellige kalendere.

Figur: Prosjekt der underaktivitet g summasjonsaktivitet benytter ulik kalender.

Angre og gjenopprette endringer
Menyknappene for angre eller gjenopprette endringer, finner du ved siden av Lagre knappen helt
på toppen til venstre i applikasjonsvinduet. De fleste operasjoner i løsningen kan angres. Du kan
angre og gjenopprette så mange steg tilbake som du måtte ønske.
Merk at du ikke kan angre på selve Lagre-kommandoen. Derimot kan du angre på operasjoner du
eventuelt utførte i forkant av lagring, slik at du forhåpentligvis kan gjenskape den situasjonen du
egentlig ønsket, for så å lagre på nytt.
Operasjoner som går på presentasjon og layout kan heller ikke angres. Dette er:
•

Bytte mellom Gantt-visninger. OBS Angring på data vil likevel kunne utføres, selv om du
har forlatt visningen du redigerte dataene i.

•

Endring av tall og dato -formater uført med menypunktet Feltinnstillinger

•

Endring av synlige kolonner og grafiske elementer i Gantt-visningen

•

Endring av Zoom-nivå
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•

Endring av valgt WBS nivå

•

Endring av Sortering, Filtrering og Gruppering

•

Endring av Periode start og Periode slutt -datoer

•

Etablering av basisplaner uført med menypunktet Etablere Basisplaner

•

Endring av stolpestiler

•

Endring av «Budsjettplan» for beregning av inntjent og planlagt

Figur: Menyknapp for å angre.

Redigering (kopier og lim inn)
Kopier data
Menyknappen Kopier kopierer markerte data til utklippstavlen.
Tilsvarende kan utføres ved å trykke CTR C på tastaturet.

Figur: Menyknapp for å kopiere data
Tabellen under beskriver oppførsel ved Kopiering internt i applikasjonen og ved kopiering til
Office produkter som Microsoft Excel og Microsoft Project.
Markert område

Kopier data internt i ISY Prosjekt
Plan

Kopier data til Office
produkter 1

Aktiviteter/rader

Alle aktivitetsdata, inklusive
aktivitetskoblinger blir kopiert. Hvis
en eller flere summasjonsaktiviteter
er valgt, så blir også alle

Kun felter som vises i
aktivitetstabellen blir
kopiert. Det skilles ikke
mellom
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Kolonne(r)

underliggende aktiviteter kopiert.
Kalendere som er benyttet i
etablerte basisplaner blir også
kopiert inn. Disse vises ikke i
kalenderlisten i prosjektet.

summasjonsaktiviteter og
underliggende aktiviteter.

Verdier på alle rader for valgte
kolonne(r) blir kopiert.

Verdier på alle rader for
valgte kolonne(r) blir
kopiert..

Feltnavnene
(kolonneoverskriftene) blir
også kopiert.

Feltnavnene
(kolonneoverskriftene) blir
også kopiert
Celle eller område

Verdier innenfor markert område
blir kopiert.

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

1)

Gjelder også til andre produkter som støtter innliming av tabulator-separerte tekstdata
(Unicode) fra utklippstavlen.

Lim inn data
Menyknappen Lim inn limer inn data som ligger på utklippstavlen. Knappen er inaktiv hvis det
ikke finnes data på utklippstavlen.
Tilsvarende kan utføres ved å trykke CTR V på tastaturet.

Figur: Menyknapp for å lime inn data
Tabellen under beskriver oppførsel for Lim inn ved kopiering internt i applikasjonen og fra Office
produkter som Microsoft Excel og Microsoft Project.
Kopiert område

Lim inn data internt i ISY Prosjekt
Plan

Lim inn data fra Office
produkter1

Aktiviteter/rader

Kopierte aktiviteter/rader blir limt
inn ovenfor raden som har fokus.
Ingen data blir overskrevet. Ved
kopiering fra ett annet prosjekt så
får aktiviteter uten datolås
Gjeldende start lik startdatoen til
prosjektet de limes inn i.

Kopi og Lim inn av
komplette aktiviteter/rader
støttes kun internt i ISY
Prosjekt Plan.
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Kolonne(r)

Hvis kolonne(r) er markert som
område for lim inn, så overskriver
de kopierte dataene eksisterende
verdier. 2

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

Hvis en celle eller ett område er
markert som område for lim inn, så
overskriver de kopierte dataene
eksisterende verdier derfra og ned
til siste rad, hvoretter nye
aktiviteter/rader etableres med de
kopierte data. 2
Område

Hvis en celle eller ett område er
markert som område for lim inn, så
overskriver de kopierte dataene
eksisterende verdier derfra og ned
til siste rad, hvoretter nye
aktiviteter/rader etableres med de
kopierte data. 2

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

Celle

Cellens verdi limes inn i alle celler
som markeres som område for lim
inn. På denne måten kan en
bestemt verdi enkelt kopieres til et
større område. 2

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

1

Gjelder også fra andre produkter som legger ut kopierte data på utklippstavlen som tabulatorseparerte tekstdata (Unicode).
2

Ved lim inn utføres validering på at det kun kan limes data inn i redigerbare felter. Data som
forsøkes limt inn i ikke redigerbare felter ignoreres. Det utføres også validering på at det er
sammenfallende datatype mellom kopierte data og de feltene man prøver å lime dataene inn i.
Feilmelding gis hvis man forsøker å lime inn en feil datatype. Dette kan for eksempel være et
forsøk på å lime inn en tekst i et datofelt, se eksempel på feilmelding under.

Figur: Melding ved lim inn av feil datatype.

Fyll ned funksjon (Fill Down)
Fyll ned funksjon er på mange måter lik den man finner i Microsoft Excel. Ved å klikke og dra i
firkantsymbolet nede til høyre i markert område så vil verdien(e) bli fylt inn i alle cellene i det nye
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området som markeres. Musepeker vil forandres til et kors (+) når den holdes over fyll ned
symbolet.
Ved Fyll ned utføres validering på at det kun kan fylles data inn i redigerbare felter. Data som
forsøkes fylt inn i ikke redigerbare felter ignoreres. Det utføres også validering på at det er
sammenfallende datatype mellom data som ønskes mangfoldiggjort og de feltene man prøver å
fylle dataene inn i. Feilmelding gis hvis man forsøker å fylle inn en feil datatype.

Figur: Markering av data som ønskes mangfoldiggjort.

Figur: Markering av område for utfylling av data.

Figur: Resultat etter utfylling.
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Interaktiv redigering i stolpediagram
Koble aktiviteter
For å koble aktiviteter interaktivt med musen velger du aktiviteten som skal være ”forgjenger”.
Klikk på aktiviteten og dra musepeker mot aktiviteten som skal bli ”etterfølger”. Du vil da se at
musepekeren endres seg til et koblingssymbol. Når du slipper koblingssymbolet på ønsket
etterfølger så kobles disse sammen.

Figur: Symbol ved interaktiv aktivitetskobling

Flytte start for aktivitet
Hold musen over aktiviteten. Musepeker vil da endres til et ”pilsymbol” som vist under. Du kan nå
holde ned venstre museknapp og dra aktivitetens slutt til sted på tidslinjen. Aktiviteten får nå
endret sin startdato og sluttdato, men beholder sin varighet. Merk at når aktiviteten flyttes så får
den en “datolås” av type “Start ikke tidligere enn”.

Figur: Symbol som indikerer at aktivitet kan flyttes

Endre varighet på aktivitet
Hold musen over aktivitetens høyre ende. Musepeker vil da endres til et ”pilsymbol” som vist
under. Du kan nå holde ned venstre museknapp og dra aktivitetens slutt til ønsket dato.
Aktiviteten får nå endret sin varighet.

Figur: Symbol som indikerer at varighet kan endres

Aktivitetsinformasjon
Hvis du holder musen over en aktivitet så vises en liten dialogboks med nøkkeldata for aktiviteten.
Tilsvarende gjelder for aktivitetskoblinger, summasjonsaktiviteter, milepæler osv.

Figur: Aktivitetsinformasjon
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Figur: Informasjon for aktivitetskobling

Etablere avhengigheter mellom aktiviteter (aktivitetskoblinger)
Bruken av aktivitetskoblinger for å definere aktivitetenes relasjoner og startdatoer kalles
nettverksplanlegging. Se også avsnitt Slakk og tidskritiske aktiviteter for å se hvordan du kan
visualisere slakk og kritiske aktiviteter.
Avhengigheter mellom aktiviteter etableres gjennom å velge to eller flere aktiviteter og deretter
trykke Koble aktiviteter i menyområdet. Det er også mulig å etablere avhengigheter direkte i
kolonnene Forgjengere og Etterfølgere. Dette er omtalt nede i avsnittet. I tillegg kan
avhengigheter etableres med interaktiv bruk av mus, se avsnitt Koble aktiviteter for mer
informasjon.

Figur: Menyknapper for etablere og fjerne aktivitetskoblinger.
Aktivitetskoblingene vil bli etablert i samme rekkefølge som du valgte aktiviteter. Figurene under
viser to eksempler på rekkefølge.

Figur: Aktivitetskoblinger for tre aktivitetsrader som er valgt ovenfra og ned.

Figur: Aktivitetskobling for tre aktivitetsrader som er valgt nedenfra og opp.
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Som standard antas alltid avhengighetstypen ”Fra slutt til start”. Kort fortalt betyr det at
påfølgende aktivitet starter der forgjengeren slutter. Listen under viser de alternative koblingstyper
som finnes
Avhengighetstype

Beskrivelse

Slutt til start

Påfølgende aktivitet starter
der forgjenger slutter.

Slutt til slutt

Påfølgende aktivitet slutter
samtidig med forgjenger.

Start til slutt

Påfølgende aktivitet slutter
der forgjenger starter (lite
brukt)

Start til start

Påfølgende aktivitet starter
samtidig med forgjenger.

Tabell: Avhengighetstyper
For å bytte avhengighetstype så dobbelklikker du på ønsket aktivitetskobling og velger ønsket
Type fra valgboksen i dialogen som vises da.

Figur: Dobbelklikk på aktivitetskobling
Dialogen gir deg også mulighet for å slette aktivitetskoblingen og å definere en Drøye. Begrepet
er oversatt fra det engelske begrepet Lag (og motsatt Lead) som angir et fast antall dager i
sprang eller i overlapp mellom to aktiviteter. Positiv verdi på Drøye øker spranget mellom
aktivitetene, mens negativ verdi på Drøye gir overlapp. Drøye vil holde seg konstant når en
aktivitet flyttes. Drøye er å forstå som arbeidsdager.

Figur: Dialog for å velge avhengighetstype og å definere Drøye
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Figur: Drøye satt til 2 dager

Figur: Drøye satt til -2 dager

Figur: Avhengighetstypen er endret til Start til Start, Drøye er satt til 0 dager.
Du kan også se og etablere avhengigheter ved å legge til kolonnene Forgjengere og Etterfølgere i
ønsket visning. Her vises de eksisterende avhengighetene med sin avhengighetstype og
eventuell Drøye. Type avhengighet vises alltid med engelsk forkortelse:
•

FS (Finish to Start) = Slutt til Start

•

SS (Start to Start) = Start til Start

•

FF (Finish to Finish) = Slutt til Slutt

•

SF (Start to Finish) = Start til Slutt

Hvis avhengighetstype ikke vises eller angis, så er det alltid underforstått standard type som er
FS (Finish to Start). Drøye vises alltid i antall dager, og med positivt eller negativt fortegn. Positivt
fortegn (+) indikerer et opphold, men negativt fortegn (-) indikerer overlapp mellom aktivitetene.
Hvis formatet på angitt informasjon for avhengigheter er feil, så gis en melding om dette, som vist
under:
•

Det er et problem med definisjonen på forgjengere/etterfølgere

•

Bruk alltid et heltall for å angi radnummeret til en forgjenger/etterfølger.

•

Avhengighetstype angis som FS (Finish to Start), FF (Finish to Finish), SS (Start to Start)
eller SF (Start to Finish). Hvis du ikke angir avhengighetstype tolkes dette som FS (Finish
ti Start)

•

Drøye angis/vises alltid i antall dager, der positiv verdi angir opphold og negativ verdi
angir overlapp.
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•

Flere forgjengere/etterfølgere skilles med et desimalpunktum (;).

•

Eksempel A: 4;5 (aktivitet som har aktivitet på rad 4 og rad 5 som forgjengere, begge
med type FS (Finish to Start))

•

Eksempel B: 5FF+10 dager (aktivitet som har aktivitet på rad 5 som forgjenger med type
FF (Finish to Finish) og med et opphold/drøye på 10 dager.

Figur: Visning med kolonnene Forgjengere og Etterfølgere

Definere datolåser på aktiviteter
Det er mulig å definere ulike typer datolåser på aktivitetene. Datolåser benyttes for å begrense en
aktivitets mulighet for å flytte seg ved endringer i nettverksplanen. Bruk datolåser med forsiktighet,
da det kan være lett å miste oversikten, og ikke så enkelt å forstå hvorfor aktivitetene ikke
oppfører seg i tråd med de definerte aktivitetskoblingene (nettverket).
Når en ny aktivitet defineres så får den startdato lik prosjektets startdato og datolåstype “Så snart
som mulig”, dvs. ingen datolås, med den konsekvens at aktivitetens startdato endres hvis
prosjektets startdato endres.
Hvis du endrer en aktivitets startdato i aktivitetstabellen, eller flytter aktiviteten med musen, så vil
den få en datolås av typen “Start ikke tidligere enn”. Ved endring av prosjekts startdato, så vil
aktivitetens startdato kun endres hvis ny prosjektdato er senere enn aktivitetens startdato, ikke
ellers.
Hvis du ønsker å definere andre typer datolåser, som f.eks “Må starte på” og “Må slutte på”,
gjøres det ved å legge til kolonnene Datolås og Datolåstype i ønsket visning. En datolås slettes,
les; settes til å være “Så snart som mulig”, ved å slette verdien i ett av feltene Gjeldende start,
Datolås eller Datolåstype, eller ved å velge datolåstype “Så snart som mulig.
Tabellen under gir oversikt over de ulike datolåstypene som finnes, og oppførsel knyttet til
redigering av startdato, sluttdato, varighet og datolås dato.
Gjeldende
datolåstype

Endret startdato

Endret
sluttdato

Endret
varighet

Endret datolås
dato

Så snart som

Datolåstype blir
“Start ikke

Ny varighet

Ny sluttdato

Ikke mulig å
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Gjeldende
datolåstype

Endret startdato

Endret
sluttdato

Endret
varighet

Endret datolås
dato

mulig

tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.

beregnes

beregnes

velge dato

Ny varighet
beregnes

Ny sluttdato
beregnes

Startdato endres
til datolåsens
dato hvis denne
er angitt senere
enn aktivitetens
startdato og
nettverket tillater
det, ellers
korrigeres kun
datolåsens dato

Ny varighet
beregnes

Ny sluttdato
beregnes.

Startdato endres
til datolåsens
dato, hvis denne
er angitt tidligere
enn prosjektets
startdato, ellers
korrigeres kun
datolåsens dato.

Ny varighet
beregnes

Ny sluttdato
beregnes

Startdato endres
til datolåsens
dato

Datolåstype
blir “Slutt ikke
tidligere enn”.
Datolås settes
lik sluttdato.

Ny startdato
beregnes, hvis
start+varighet
< datolås-dato.

Sluttdato endres
til datolåsens
dato

Gjeldende
varighet
opprettholdes.
Start ikke
tidligere enn

Datolåstype
forblir “Start ikke
tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.
Gjeldende
varighet
opprettholdes.

Start ikke senere
enn

Datolåstype blir
“Start ikke
tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.
Gjeldende
varighet
opprettholdes.

Må starte på

Datolåstype blir
“Start ikke
tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.
Gjeldende
varighet
opprettholdes.

Slutt ikke tidligere
enn

Datolåstype blir
“Start ikke
tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.
Gjeldende
varighet
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Gjeldende
datolåstype

Slutt ikke senere
enn

Må slutte på

Så sent som
mulig

Endret startdato

Endret
sluttdato

Endret
varighet

opprettholdes.

beregnes

> datolås-dato

Datolåstype blir
“Start ikke
tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.

Datolåstype
blir “Slutt ikke
tidligere enn”.
Datolås settes
lik sluttdato.

Ny startdato
beregnes, hvis
start+varighet
> datolås-dato.

Gjeldende
varighet
opprettholdes.

Ny varighet
beregnes

Datolåstype blir
“Start ikke
tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.

Datolåstype
blir “Slutt ikke
tidligere enn”.
Datolås settes
lik sluttdato.

Gjeldende
varighet
opprettholdes.

Ny varighet
beregnes

Datolåstype blir
“Start ikke
tidligere enn”.
Datolås settes lik
startdato.

Datolåstype
blir “Slutt ikke
tidligere enn”.
Datolås settes
lik sluttdato.

Gjeldende
varighet
opprettholdes.

Ny varighet
beregnes

Ny sluttdato
beregnes, hvis
start + varighet
< datolås-dato.

Endret datolås
dato

Sluttdato endres
til datolåsens
dato, hvis denne
er angitt tidligere
enn prosjektets
startdato +
varighet, ellers
korrigeres kun
datolåsens dato

Ny startdato
beregnes

Sluttdato endres
til datolåsens
dato

Ny startdato
beregnes, så
lenge andre
aktiviteter i
planen har
tidligere
startdato. Hvis
ikke beregnes
ny sluttdato.

Ikke mulig å
velge dato

Merk: Generelt er det slik at hvis du endrer Datolåstype så vil datolås bli satt lik gjeldende start for
datolåser av typen “Start…et eller annet”. Tilsvarende settes datolås til gjeldende slutt hvis du
endrer til en datolås av typen “Slutt…et eller annet”.

Slakk og tidskritiske aktiviteter
Hvis du etablerer en fremdriftsplan med bruk av aktivitetskoblinger, altså nettverksplanlegging, vil
det sannsynligvis være aktiviteter som kan forsinkes uten at det påvirker leveransene i prosjektet.
Dette kalles slakk, og oppstår vanligvis fordi en aktivitet kan ha flere forgjengere med ulike
sluttdatoer. Det finnes to typer slakk, Fri slakk og Total slakk. Fri slakk er den forsinkelsen en
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aktivitet kan få, uten å forsinke sine (direkte) etterfølgende aktiviteter. Total slakk er den
forsinkelse en aktivitet kan få, uten å forsinke prosjektets sluttdato.
Kritiske aktiviteter, ofte kalt kritisk linje, er aktiviteter som ikke tåler forsinkelse uten at
prosjektets sluttdato forsinkes. Kritiske aktiviteter har altså ikke noe slakk å gå på. Total slakk
kan også få negativ verdi. Dette skyldes da gjerne at nettverkets seneste aktivitet/milpæl er gitt en
datolås med dato tidligere enn den naturlige sluttdatoen til nettverket. I dette tilfellet vil alle
aktiviteter med 0 eller negativ slakk bli vist som kritiske, selv om de med mest negativ slakk er de
aller kritiske. Negativ slakk viser hvor mange dager aktiviteten må kortes ned, eller flyttes til å
starte tidligere, for å komme i mål til ønsket prosjektslutt.
Aktiviteter med datolåstype Må starte på, Må slutte på, og Så sent som mulig oppfattes alltid som
å være kritiske. Aktiviteter med datolåstype Start ikke senere enn oppfattes som kritisk hvis
datolås er lik eller tidligere enn prosjektets startdato. Aktiviteter med datolåstype Slutt ikke senere
enn oppfattes som kritisk hvis datolås er lik eller tidligere enn prosjektet startdato + Gjeldende
varighet for aktiviteten.
Figuren under viser en liten nettverksplan der både fri slakk, total slakk og kritiske aktiviteter er
vist. Det er også mulig å vise seneste plan, d.v.s. seneste start og slutt aktivitetene kan ha uten å
skape forsinkelser. Seneste plan vil naturlig nok ikke ha noe slakk å gå på. Se avsnittet Rediger
visning for hvordan du kan slå av og på visning av slakk, kritiske aktiviteter, og seneste plan i
fremdriftsplanen din.

Figur: Fremdriftsplan der visning av fri slakk og kritiske aktiviteter er slått på.

Lagre endringer
Nye aktiviteter eller endringer lagres til databasen med menypunktet lagre. Merk at menyknappen
finnes helt på toppen til venstre i applikasjonsvinduet.
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Figur: Menyknapp for å lagre.
Hvis du prøver å lukke ned prosjektdokumentet eller å avslutte applikasjonen vil du bli spurt om
du ønsker å lagre endingene dine. Dette spørsmålet får du kun hvis det er utført noen endringer i
prosjektet.

Figur: Dialog som gis ved lukking av prosjektdokument eller applikasjon.
Store prosjekter kan være tidkrevende å lagre. Under lagring vil fremdriftsindikatoren nede til
venstre i statuslinjen oppdateres.

Forhåndsvisning, sideoppsett og utskrift
Forhåndsvisning
Menyknappen Forhåndsvisning viser deg aktivitetsplanen din med de gjeldende innstillingene
fra sideoppsett. Menypunktet finner du under Fil menyen.

Figur: Menyknapp for forhåndsvisning
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Figur: Forhåndsvisning

Sideoppsett
Menyknappen Sideoppsett gir deg en dialog der du kan konfigurere utskriften din. Menypunktet
finner du under Fil menyen.
Dialogen består av 3 faner for konfigurering av sideoppsett, topptekst/bunntekst og opsjoner
knyttet til selve Gantt visningen.

Figur: Menyknapp for sideoppsett
Fanen ”Sideoppsett” lar deg velge Papirstørrelse og Papirkilde på skriveren. Bytte av skriver
kan gjøres i utskriftsdialogen Skriv ut. Denne omtales senere. Videre kan du velge Papirretning
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og Marger. Liggende utskrift er ofte å foretrekke for utskrift av Ganttvisninger. Hvis utskriften går
over flere sider i bredden så lar Siderekkefølge deg velge om du vil skrive ut alt som får plass på
første ark i bredden først og deretter alt som får plass på andre ark i bredden osv, eller om du vil
skrive ut i bredden først og deretter nedover.

Figur: Sideoppsett
Fanen ”Topp-/bunntekst” lar deg sette inn topptekster og bunntekster i utskriften. Valgboksen
Bruk topptekst for alle visninger lar deg velge om toppteksten du setter inn skal benyttes for
alle Ganttvisningene eller om toppteksten kun skal gjelde den aktive visningen. Tilsvarende for
bunntekst. Når du trykker knappen Tilpasset topptekst eller Tilpasset bunntekst får du opp et nytt
dialogvindu der du legger inn selve teksten og/eller bilder og logoer.
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Figur: Topp-/bunntekst
Hvis du skal legge inn bilder eller logoer lønner det seg at disse har en tilpasset størrelse. Dette
gjelder spesielt i høyden. Bilder eller logoer som overstiger 20 mm i høyden blir komprimert ned til
denne høyden. For å sette inn ett bilde velger du plassering (høyre - midtre - venstre) og deretter
opsjonen Bilder. Du kan da bla deg til en ønsket katalog ved å klikke på knappen Sett inn bilde
. Alternativt kan du kopiere og lime inn ett bilde ved bruk av høyre museknapp-meny. Du kan
også sette inn predefinerte dynamiske tekster som: Sidenummer, Antall sider, Dagens dato,
Klokkeslett og Prosjektnavn.
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Figur: Dialog for å redigere topptekst-/bunntekst

Fontknappen
gir deg en dialog der du kan tilpasse skrifttype, størrelse, stil og effekter. De
innstillingene du gjør gjelder kun for den aktive tekstplasseringen.

Figur: Dialog for å endre skrifttype, størrelse, stil og effekter.
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Figur: Høye museknapp-meny lar deg bl.a kopiere og lime inn ett bilde
Fanen ”Gant-tabell” lar deg velge Utskriftsområde for Gantt-tabellen og opsjoner for utskrift av
aktivitetstabellen. Opsjonen Som på skjerm føler på hvor skillet mellom tabell og Gantt-diagram
er, og prøver å skrive ut visningen slik du ser den på skjermen. Med opsjonen Datoer kan du
velge et datointevall for utskrift av Gantt-diagrammet. Du kan da f.eks velge å skrive ut Gantt for
en bestemt periode av prosjektets varighet, f.eks et bestemt år.
Under Tabell kan du velge om du vil skrive ut alle kolonnene som er synlig i visningen, eller om
du ønsker å begrense det til et bestemt antall kolonner tellet fra venstre. Hvis utskrift av Gantttabellen går over flere sider, kan du velge opsjonen Skriv ut tabellen på alle sider for å bedre
lesbarheten på utskriften. Opsjonen Skjul radnummer i utskrift tar bort kolonnen helt til venstre i
utskrift som viser radnummer.

Figur: Gantt-tabell
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Utskrift
Menyknappen Skriv ut gir deg en standard dialog for å velge skriver og skriveropsjoner.
Menypunktet finner du under Fil menyen.

Figur: Menyknapp for å skrive ut
Når du velger OK så skives aktivitetsplanen din ut med de gjeldende innstillingene fra
sideoppsett. Det anbefales alltid å se på planen i forhåndsvisning før den skrives ut.

Figur: Dialog for å velge skriver og skriveropsjoner
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Ta bilde
Menyknappen Ta bilde gir deg en dialog for å velge om et bilde av den gjeldende Gantt visningen
skal lagres til utklippstavlen eller til en fil i PNG format. Menypunktet finner du under Fil menyen.
Merk at det er bilde av de synlige dataene i aktivitetstabellen med tilhørende synlige
stolpediagram som lagres i bildet.

Gruppering, Sortering og filtrering i aktivitetslisten
ISY Prosjekt Plan lar deg gruppere, sortere og/eller filtrere aktivitetslisten på alle kolonnene som
er synlige i de ulike visningene. Du kan kombinere gruppering, sortering og filtrering som du
ønsker. Valgt gruppering, sortering og/eller filtrering r kun gjeldende for den visningen du utførte
operasjonen i. Du kan altså ha ulike oppsett i de forskjellige visningene.
Gruppering, sortering og filtrering gjøres i en menyliste som vises når du klikker på ”pilen” i
kolonneoverskriften.

Figur: Pil -symbol for å vise menyliste for gruppering, sortering og filtrering.
Merk at når du har gruppert, filtrert og/eller sortert aktivitetslisten deaktiveres alle menyknapper
som operere på eller endrer aktivitetsstrukturen din. Dette gjelder menyknappene:
•

Lim inn

•

Sett inn aktivitet

•

Innrykk

•

Reduser innrykk

•

Flytt opp

•

Flytt ned

Grunnen til at menyknappene er inaktivert er at det kan være vanskelig å se konsekvensen av
strukturendringer i en gruppert, sortert eller filtrert aktivitetsliste. Straks du opphever all
gruppering, sortering og filtrering, så aktiveres menyknappene igjen. Merk også at hvis du tar bort
en kolonne fra visningen som er gruppert, sortert og/eller filtrert, så vil aktuell gruppering,
sortering og/eller filtrering automatisk opphøre.
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Gruppering
Aktivitetslisten har støtte for Gruppering. Ved å klikke på traktsymbolet i kolonneoverskriften vises
en nedtrekksmeny der du kan velge i gruppere på verdiene som finnes i kolonnen eller å oppheve
tidligere valgt gruppering. Du kan gruppere på flere kolonner slik at du får undergrupper i så
mange nivåer du ønsker. Det vil alltid vises en rad på toppen i prosjektet som viser totalverdier. I
figuren under har vi etablert et felt for innlegging av kontraktstype. De forskjellige aktivitetene er
så merket med aktuell kontraktstype.

Figur: Aktivitetsliste før gruppering.

Figur: Velger Grupper på

Figur: Aktivitetslisten etter gruppering. Grupperingselementene (her Fastpris og Målpris) sorteres i
utgangspunktet alfabetisk. Grupperingsradene får egen bakgrunnsfarge. Alle data
summeres/beregnes for de nye grupperingsnivåene. Aktiviteter som ikke er merket med
”Kontraktstype” havner i en egen gruppe som merkes med ”(Tom)”.
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Merk at tilsvarende funksjonalitet er tilgjengelig i rapportmodulen, med en begrensning på å
rapporterer på maksimalt 4 grupperingsnivåer.

Filtrering
Aktivitetslisten har støtte for filtrering på flere verdier. Ved å klikke på traktsymbolet i
kolonneoverskriften vises en nedtrekksmeny der du kan velge ”Rediger filtrering…”. Når du
velger en eller flere verdier vil aktivitetslisten filtreres til å kun vise aktiviteter som har den/de
verdien du valgte.
Normalt vil de tilhørende summasjonsaktivitetene fortsatt vises. Summasjonsaktiviteter kan
filtreres bort ved å legge til feltet Summasjon i visningen og deretter filtrere på verdien ”Nei”. Du
kan altså etablere avgrensende filtrering ved å filtrere på verdier i flere kolonner. For å oppheve
en filtrering velger du elementet ”Opphev filtrering” i den aktuelle kolonnen.

Figur: Her velges å filtrere på alle aktiviteter som er av typen Fastpris.

Figur: Resultatet av den utførte filtreringen er at kun aktiviteter av typen fastpris vises i
aktivitetslisten.
Hvis du velger ”Egendefinert filtrering…”, så vises en dialog der du kan definere egne betingelser
for filtrering.
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Figur: Dialog for å definere betingelser for filtrering
For filtrering i tekstfelter og oppslagsfelter kan du benytte betingelsene:

For filtrering i tallfelter og datofelter kan du benytte betingelsene

De aktuelle verdielementene for kolonnen kan velges i verdilisten til høyre for
betingelsesoperatoren, men det er også mulig å skrive inn en verdi i stedet for å velge i
verdilisten.
For tekstfelter og verdilister kan du i tillegg benytte tegnet * for å representere deler av innholdet i
verdien. Du kan da filtrere ut verdier som starter med en bestemte tekst (tekst*), slutter med en
bestemt tekst (*tekst), inneholder en bestemt tekst (*tekst*), eller starter og slutter med en bestem
tekst (tekst*tekst).
Du kan definere inntil to betingelser for samme kolonne. Hvis du velger opsjonen «Og», så blir det
en begrensende filtrering, f.eks «mindre enn 10 og større enn 5». Dette kan gi 6,7,8 og 9 som
resultat. Hvis du velger opsjonen «Eller», så blir det en utvidet filtrering, f.eks «er lik 10 eller er lik
5». Dette kan gi 5 eller 10 som resultat.
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Figur: Filtreringsbetingelse for å vise alle aktiviteter der feltet Kontrakt starter med teksten Mål.

Figur. Resultat av filtreringsbetingelsen der feltet Kontrakt starter med Mål.

Sortering
Aktivitetslisten har også støtte for sortering. Ved å klikke på traktsymbolet i kolonneoverskriften
vises en nedtrekksmeny der de øverste elementene (Sorter stigende, Sorter synkende, Opphev
sortering) benyttes for å sortere aktivitetslisten. Merk at sortering er slik at det er søskenaktiviteter
som sorteres innbyrdes. Aktivitetene sorteres altså hele tiden innen sin forelderaktivitet. Sortering
kan kun utføres på en kolonne om gangen. Eksisterende sortering vil altså oppheves hvis du
sorterer på en annen kolonne. For å oppheve sortering velger du elementet ”Opphev sortering” i
den sorterte kolonnen.
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Etabler budsjetter
Budsjettering direkte på aktiviteter
Gjeldende timer og kostnader
Budsjettering på aktivitetsnivå gjøres ved å oppgi antall timer i feltet Aktivitetstimer. Hvis
ønskelig så kan det legges en aktivitetsrate i feltet Timerate. Programmet vil da beregne
Gjeldende kostnader = Aktivitetstimer x Timerate + faste kostnader. Timebudsjettet og
kostnadsbudsjettet vil i utgangspunktet bli fordelt lineært over aktivitetens varighet. Prosjektets
kalender blir også hensyntatt, slik at det ikke blir periodisert noe budsjett på fridager/helligdager
og i ferieperioder.

Figur: Budsjettering direkte på aktiviteter

Egendefinert periodisering av budsjett
Budsjettene fordeles i utgangspunktet lineært over aktivitetens varighet. Du kan imidlertid
overstyre denne fordelingen ved å velge en av visningene Periodisert timebudsjett eller
Periodisert kostnadsbudsjett. Her vil du se hvor mye av budsjettene som faller innenfor de ulike
tidsperiodene. Du kan selv endre type tidsperiode til enten Uke, Siste søndag i månedene eller
Måned. Budsjettene vil da bli periodisert på nytt ut fra ditt valg.
I visningene Periodisert timebudsjett og Periodisert kostnadsbudsjett står du fritt til å
omfordele budsjettene på de ulike tidsperiodene. Du kan imidlertid ikke legge inn periodisert
budsjett i tidsperioder som ligger tidligere enn aktivitetens startdato eller senere enn aktivitetens
sluttdato. I så fall må du endre aktivitetens startdato og/eller varighet først. Du kan heller ikke
legge inn periodisert budsjett i perioder som er definert som fri/ferie i prosjektets kalender(e), eller
i låste budsjettperioder, se også avsnittet Periodelås.
Du kan i prinsippet legge inn de budsjettverdiene du ønsker. Hvis summen av de innlagte
periodiske budsjettene ikke stemmer overens med aktivitetens totale budsjettverdi så markeres
dette med at raden får rød bakgrunn. Du må da enten korrigere dine periodiserte budsjetter, eller
endre på aktivitetens budsjett. Nøyaktighetsnivået for denne sammenligningen følger feltenes
valgte visningsformat, som angitt under Feltinnstillinger.

© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS

Side 92

ISY Prosjekt Plan Brukerdokumentasjon 2018.3

Figur: Eksempel på visning med periodiserte timebudsjetter, der bruker har redigert periodiske
verdier på aktiviteten «Midlertidige vegomlegginger».
Ved endring av data på aktivitetsnivå gjelder følgende:
•

Ved endring av aktivitetens budsjett, så skaleres de eksisterende periodiske budsjettene
i forhold til budsjettendringen. Eksisterende budsjettprofil opprettholdes altså, mens
intensiteten øker eller minker.

•

Ved endring av startdato, eller ved flytting av aktivitet i tid, så flyttes eksisterende
periodiserte budsjetter i.h.h.t. ny startdato. Eksisterende budsjettprofil opprettholdes altså,
men forskyves langs tidslinjen.

•

Ved endring av varighet eller sluttdato, så medfører dette at den eksisterende
budsjettprofilen strekkes eller komprimeres, avhengig av om varighet øker eller minker.
Profilen og totalbudsjett opprettholdes altså, men intensiteten øker eller minker. Se
figurene under.

Figur: Egendefinert budsjettprofil for aktivitet med varighet 5 uker. Budsjett er 900 timer

Figur: Varighet endret fra 5 til 8 uker for aktivitet med egendefinert budsjettprofil. Intensiteten
avtar. Budsjettet er fortsatt på 900 timer
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Figur: Varighet endres fra 5 til 3 uker for aktivitet med egendefinert budsjettprofil. Intensiteten
øker. Budsjettet er fortsatt på 900 timer

Periodisert budsjett og låsing av historiske perioder
Når en av visningene Periodisert timebudsjett eller Periodisert kostnadsbudsjett er valgt, så
vises et menybånd med menypunkter og opsjoner forbeholdt disse bestemte visningene.

Figur: Dedikert menybånd for å jobbe med periodiserte budsjetter.

Vis budsjett – som tall eller % fordeling
Du kan velge om du ønsker å se de fordelte budsjettetene som timer / beløp, eller som
prosentfordelte verdier. I utgangspunktet vises periodiserte verdier som timer og beløp.

Figur: Opsjoner for å velge om budsjettfordeling skal vises med tall eller prosenter.
Merk: Prosentfordeling relaterer seg til timebudsjettet og kostnadsbudsjettet. Hvis budsjettverdien
er 0, så blir det ikke beregnes noen prosentfordeling, selv om du redigerer de periodiske
timene/kostnadene. Det får heller ikke lov å redigere prosentfeltene hvis budsjettverdien er 0.

Periodetype
Du kan selv velge Periodetype for periodisering av budsjettene. I utgangspunktet benyttes den
periodetypen som er predefinert for din bedrift. Hvis du endrer periodetype så re-kalkuleres de
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periodiske budsjettene i forhold til dette. Mulige periodetyper er Uke, Måned og Siste søndag i
måneden.
Merk at det ikke er mulig å endre periodetype hvis det er utført låsing av budsjettperioder, se
avsnittet Periodelås. Det vil dog være mulig å endre periodetype hvis du låser opp alle de låste
periodene.

Figur: Valgboks for å velge periodetype.
Merk: Endring av periodisk budsjettverdi vil alltid bli fordelt lineært innenfor periodenes start og
sluttdato. Endring av periodisk budsjettverdi for periodetype Siste søndag i måneden vil altså bli
lineært fordelt på de ukene som inngår i perioden, med det unntak at det ikke blir periodisert noe
budsjett på fridager/helligdager og i ferieperioder.

Time- og kostnadsfordeling
Opsjonen Bruk lik fordeling medfører at hvis du oppdaterer en periodiserte timer, så vil de
tilhørende periodiserte kostnadene korrigeres med samme endringsforhold, og vise versa.
Opsjonen Bruk ulik fordeling medfører at periodiserte timer og periodiserte kostnader kan endres
uavhengig av hverandre.

Figur: Opsjoner for å velge lik/ulik fordeling mellom egendefinerte budsjetter

Merk: Hvis opsjonen Bruk lik fordeling er valgt og et periodisk timebudsjett endres fra 0 til
annen verdi, så vil tilhørende ny periodisk kostnad bli beregnet som nytt periodisk timebudsjett
multiplisert med forholdet mellom gjeldende kostnadsbudsjett og gjeldende timebudsjett pluss
eventuell eksisterende periodisk kostnadsbudsjett.

Periodiseringsprofil
Kolonnen Periodisering viser hva slags periodisering som gjelder for aktiviteten. I
utgangspunktet blir alle budsjetter periodisert lineært (Automatisk) over aktivitetens varighet. Hvis
du endrer eller sletter en eller flere periodiske verdier så blir periodiseringsprofilen automatisk satt
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til å være av typen Egendefinert. Hvis du ønsker å gå tilbake til en lineær periodisering av
budsjettene, så velger du Automatisk i valgboksen. Merk at det kun er budsjetter i åpne perioder
som vil bli påvirket av dette valget. Hvis du gir en aktivitet med budsjett varighet 0 dager, altså en
milepæl, så vil periodiseringsprofilen settes til automatisk hvis den tidligere var egendefinert.

Periodelås
Du kan låse historiske budsjettperioder, slik at endring av Gjeldende timer og/eller Gjeldende
kostnader kun oppdaterer fremtidige/åpne perioder. Hvis det ikke er noen åpne perioder igjen for
aktiviteten, så vil feltet Gjeldende timer og/eller Gjeldende kostnader få rød bakgrunnsfarge. Det
er ikke mulig å oppdatere eller refordele periodiske budsjettverdier i låste perioder. Det er heller
ikke mulig å flytte aktiviteter som ligger i låste perioder, eller å flytte fremtidige aktiviteter inn i låste
perioder. Det siste gjelder også gjennom endringer i nettverket. Tilsvarende vil det ikke være
mulig å slette aktiviteter som ligger i låste perioder, eller å omgjøre en vanlig aktivitet til å bli en
summasjonsaktivitet.
I utgangspunktet er det prosjektets gjeldende periodeslutt dato som foreslå som dato for låsing,
men du kan også velge andre datoer enn denne. Merk at valgt periodetype avgrenser hvilke
datoer som er mulig å velge som dato for periodelås.
Låsing av historiske perioder utføres med menypunktet Lås historiske perioder. Du får da opp en
dialog for å velge aktuell periodeslutt dato. Låste perioder vil vises med skygge/skravur både i
Gantt diagrammet og i tabellen med periodiserte budsjetter. Den valgte låsedatoen vil vises i
menyen.

Figur: Menypunkt for å låse historiske budsjettperioder.
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Figur: Dialog for å velge aktuell låsedato.
Låste perioder vil vises med skygge/skravur både i stolpediagrammet og i tabellen med
periodiserte budsjetter.
Aktiviteter som faller i låst periode får fastholdning/datolås av typen «Må starte på». Dette
medfører at aktivitetene som faller i låst periode, vil fremstå som kritiske. Det er ikke mulig å
endre denne datolåsen, eller aktivitetens startdato uten å låse opp perioden igjen, ved å bruke
menypunktet Lås opp historiske perioder. Du får da opp en dialog for å velge en periodestart dato
du ønsker å låse opp fra. Det er prosjektets gjeldende periodestart dato som foreslå som dato for
å låse opp fra, men du kan også velge andre datoer enn denne. Merk at valgt periodetype
avgrenser hvilke datoer som er mulig å velge som dato for periodelås.

Figur: Menypunkt for å låse opp historiske budsjettperioder.

Figur: Dialog for å velge aktuell dato for å låse opp fra.
Merk at datolåsen beholdes selv om perioden låses opp igjen, men det blir da mulig å endre den,
se også avsnitt Definere datolåser på aktiviteter.
Hvis aktivitetens sluttdato også faller innenfor låst periode, vil det heller ikke være mulig å endre
sluttdato eller varighet for aktiviteten.
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Aktiviteter som får endret startdato gjennom endring i nettverket, slik at den «normalt» ville
kommet inn i låste perioder, vil nå få startdato på første arbeidsdag etter dato for periodelås.
Nye aktiviteter som legges inn i planen vil legge seg etter den gjeldende dato for periodelås. Merk
at disse blir liggende igjen på dato for datolåsen selv om perioden låses opp igjen. Detter skjer
fordi prosjektets startdato følger dato for periodelås fremover i tid, men ikke tilsvarende bakover i
tid. Prosjektets startdato kan eventuelt endres, se avsnitt Endre prosjektdata. Prosjektets
startdato kan aldri settes tidligere enn gjeldende dato for periodelås.
Det er videre ikke mulig å slette aktiviteter som ligger i låst periode, eller å omgjøre en vanlig
aktivitet til å bli en summasjonsaktivitet, siden dette er operasjoner som ville endret låste
perioders budsjettverdier. Tilsvarende gjelder det at prosjektkalender ikke kan endres hvis en eller
flere aktiviteter, som bruker aktuelle kalender, ligger i låst periode, siden dette også potensielt ville
endret låste perioders budsjettverdier. Det er heller ikke mulig å bytte kalendertilhørlighet for en
aktivitet som ligger i låst periode.
Hvis du forsøker å importere prosjekter intern fra ISY Prosjekt Plan eller eksternt fra Microsoft
Project, så vil importen bli stoppet, hvis noen av de importerte aktivitetene har startdato som
ligger i det låst periode. Tilsvarende gjelder når du kopierer aktiviteter intern i prosjektet. Du vil
altså ikke kunne lime inn aktiviteter som har startdato i låst periode.

Figur: Låste perioder vises med grå skygge i Gantt diagram.

Budsjettering med ressurser (bemanning )
Bemanningsplanlegging går i korte trekk ut på å etablere en ressursliste, for så å planlegge med
ressursene på de ulike aktivitetene. Det er også etablert tilpassede rapporter for å rapportere
planlagt bemanning, se Bemanningsrapporter.
Ressursene arver aktivitetenes kalender og fordelingsprofil mht. periodisering av timebudsjett og
kostnadsbudsjett.

Ressursvisning
I visningen Ressurser kan du definere dine prosjektressurser, eller importere allerede definerte
brukere i ISY Prosjekt Plan som ressurser i ditt prosjekt. I tillegg til de vanlige opplysningene for
ressursene, som kode, navn og timerate, kan det ofte være definert andre tilleggsfelter for
ressursene som, fag, disiplin, gruppe, firma etc. Du kan da etablere rapporter der du kan
begrense eller gruppere data rapportene i forhold til data i tilleggsfeltene, se eksempel under på
rapport som stabler (gruppere) på tilleggsfeltet Gruppe. Se også avsnittet Grafisk
bemanningsrapport for nærmere beskrivelse. Det er administrator av løsningen i ditt firma som
kan definere slike tilleggsfelter. Timeraten du angir og eventuelt endrer på ressursene brukes i
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utgangspunktet på alle aktiviteter du planlegger å benytte de ulike ressursene. Timeraten kan
overskrives på de enkelte aktivitetene.
Ved kopiering eller import av aktiviteter med ressurser, så kopieres IKKE ressurser som har lik
ressurs-Kode som eksisterende ressurser. Tilsvarende gjelder også for kopiering av ressurser
internt i prosjektet, eller mellom prosjekter.

Figur: Ressursvisning.

Figur: Eksempel på rapport for planlagt bemanning, her med stabling på tilleggsfeltet «Gruppe»

Importere brukere til ressurslisten
Når visningen Ressurser er valgt, så vises et menybånd med menypunkter forbeholdt denne
bestemte visningen.
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Figur: Dedikert menybånd for å jobbe med ressurser.
Menypunktet Importer brukere lar deg importere definerte brukere og benytte disse som
ressurser i prosjektet. Menypunktet gir en dialog der du kan velge blant brukere som ikke allerede
finnes i prosjektet. Du kan ikke redigere ressurskode og navn på brukere som blir importert som
prosjektressurser. Eventuelle tilleggsfelter for brukere, som er felles for bedriften, er heller ikke
redigerbare i ressursvisningen.

Figur: Dialog for å importere brukere.

Planlegge med ressurser i bemanningsregister
Det er etablert et eget register navngitt som Bemanning for å planlegge med ressurser på
aktivitetene. Velg aktuell aktivitet og deretter plukk ønskede ressurser i nedtrekksmenyen i
kolonnen Ressursnavn i bemanningsregisteret. Hvis du endrer timeraten så overstyrer det den
generelle timeraten angitt for ressursen i visningen Ressurser. Timer og kostnader angitt for
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ressursene vil oppdatere Gjeldende timer og Gjeldende kostnader på aktiviteten. Se også
Detaljregister for generell funksjonalitet knyttet til Bemannings-registeret.

Figur: Planlegging med bemanning på aktivitet «Planforslag 1. gangs behandling».

Etablere Basisplaner
Basisplaner benyttes for å ta vare på ulike versjoner av din Gjeldende plan. De ulike basisplanene
kan i etterkant vises som separate stolper i Gantt diagrammet. Tilhørende timer og kostnader kan
vises i aktivitetstabeller, og selvfølgelig rapporteres på i de ulike rapportene du finner i ISY
Prosjekt Plan.

Figur: Gantt diagram der en basisplan er valgt å vises sammen med Gjeldende plan.
Normalt så navngis Basisplan 1 som Opprinnelig plan og Basisplan 2 som Godkjent plan. Ved
lagning til en valgt basisplan er det Gjeldende start, Gjeldende slutt, Gjeldende timer og
Gjeldende kostnader som blir kopiert over til tilsvarende felter i den valgte basisplanen. I tillegg
blir også aktivitetenes kalender kopiert over til en tilsvarende basisplan-kalender, slik at
basisplanenes budsjetter kan periodiseres korrekt. Du kan legge inn dine egne kommentarer for
hver av basisplanene du benytter. Du vil også se dato og klokkeslett for når du lagret de ulike
basisplanene. Det er totalt 10 ulike basisplaner tilgjengelig i ISY Prosjekt Plan.
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Figur: Informasjon om når valgt basisplan ble oppdatert sist, og eventuell kommentar knyttet til
basisplanen.
Merk at ”lagre basisplan” ikke lagrer fysisk til ISY Prosjekt Plan’s database. Dette utføres først
ved lagring av selve prosjektet ved bruk av den ”vanlige” lagre-knappen.
Menypunktet for å lagre basisplaner finner du i menygruppen ”Basisplaner”. Du kan velge å lagre
en basisplan for alle aktiviteter, eller å lagre basisplan for de aktivitetene du har markert. Merk, at
hvis du har markert en eller flere summasjonsaktiviteter så vil automatisk alle underaktivitetene bli
lagret til valgt basisplan.

Figur: Menypunkter for å lagre og nullstille basisplaner.

Figur: Undermenypunkt for å velge om basisplan skal lagre for alle aktiviteter eller kun for de
valgte (markerte).
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Figur: Dialog for å lagre Gjeldende plan til ønsket basisplan.
I tillegg til å lagre basisplaner finner du også eget menypunkt for å nullstille en valgt basisplan. Du
kan velge å nullstille valg basisplan for alle aktiviteter, eller å nullstille valgt basisplan for de
aktivitetene du har markert. Merk, at hvis du har markert en eller flere summasjonsaktiviteter så vil
automatisk alle underaktivitetene bli nullstilt.

Figur: Undermenypunkt for å velge om basisplan skal nullstilles for alle aktiviteter eller kun for de
valgte (markerte).
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Figur: Dialog for å nullstille ønsket basisplan.
Menypunktet Vis basisplan logg gir en dialog som viser alle operasjoner som er utført mht. å
lagre og slette basisplaner. Dialogen viser dato for endring, hvem som endret og hvilket basisplan
endringen er utført på. I tillegg vises type endring, og eventuell kommentar til endringen.

Figur: Dialog for å vise endringer på basisplaner
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Styring og oppfølging
Oppfølging av planlagt mot påløp og virkelig fremdrift
Når aktivitetsplanen og budsjettet er ferdig etablert kan du begynne å følge opp prosjektet ditt.
Prosjektoppfølging kan innebære følgende oppgaver:
•

Angi Påløpte timer og/eller Påløpte kostnader. Dette er data som ofte blir importert fra et
økonomisystem eller ERP løsning.

•

Angi virkelig fremdrift og derved få beregnet inntjent verdi (produksjon) og prognose.

•

Sammenstille budsjett, påløpt, planlagt, inntjent og prognose.

•

Lagre Påløpte timer/kostnader/fremdrift og inntjent verdi mot gjeldende periode slutt -dato
for rapportering. Disse verdiene omtales ofte som statusdata.

Planlagte timer, kostnader og fremdrift
Datovelgerne Periodestart og Periodeslutt benyttes for å definere ønsket rapporteringsperiode
for beregning av planlagte verdier. Planlagte verdier beregnes innenfor perioden og totalt t.o.m.
periodeslutt. Planlagte verdier består av tallsettet Planlagte timer, Planlagte kostnader,
Planlagt fremdrift (timevektet), Planlagt fremdrift (kostnadsvektet) og Planlagt fremdrift
(varighetsvektet). I tillegg til periodestart og periodeslutt baserer beregningen seg på
aktivitetenes start og slutt, de budsjettverdiene eller varighetene du har lagt inn i prosjektet samt
gjeldende prosjektkalender.
ISY Prosjekt Plan foreslår automatisk periodestart og periodeslutt ut fra hva administrator har
definert som standard periodetype i ditt firma. Mulige periodetyper er : Uke, Måned og Siste
søndag i måned. Du kan overstyre de foreslåtte datoene, men ved overgang til ny
rapporteringsperiode vi den automatiske funksjonen overstyre. I ett nyopprettet prosjekt vil
foreslåtte rapporteringsperiode være inneværende periode. Dette forslaget holdes konstant også
gjennom neste rapportperiode, slik at det i ett pågående prosjekt vil være ”forrige” periode som
benyttes for beregning av planlagt.
Hvis periodetype er siste søndag i måneden og dagens dato er 16. juni 2018, så vil forslag til
rapporteringsperiode i ett nyopprettet prosjekt være 28.05.2018 - 24.06.2018. Dette forslaget
endres til 25.06.2018 - 29.07.2018 først når datoen passerer 29. juli.

Figur: Datovelgere for å endre foreslått rapporteringsperiode.

© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS

Side 105

ISY Prosjekt Plan Brukerdokumentasjon 2018.3

Figur: Planlagte timer og planlagt fremdrift til Periodeslutt 24.06.2018.

Påløpte timer og kostnader
Påløpte timer registreres i feltet Påløpte timer. Programmet vil da beregne Påløpte kostnader =
Påløpte timer x Timerate.
I mange tilfeller vil ISY Prosjekt Plan være integrert med en løsning for timefangst. I dette tilfelle
vil det være et eget menypunkt for å importere påløpte timer og påløpt kostnader. Hvis det
identifiseres at det er ført timer på aktiviteter som ikke ligger i planen, så vil det bli varslet om
dette under importen.

Gjenstående timer og kostnader
Gjenstående timer beregnes av programmet som Gjeldende timer - Påløpte timer. Merk at
gjenstående timer aldri kan være negativ. Tilsvarende vil programmet beregne Gjenstående
kostnader = Gjeldende kostnad - Påløpte kostnader.

Virkelig fremdrift og produksjon/inntjent
Virkelig fremdrift (%ferdigstilt) angis oftest på aktivitetsnivå, men kan også være satt til å være
lik planlagt fremdrift eller et opprullet resultat fra et underliggende register. Virkelig fremdrift
danner grunnlaget for beregning av Inntjent verdi (produksjon) = Budsjett x Virkelig fremdrift. Det
beregnes verdi både for Inntjente timer og Inntjente kostnader.
Virkelig fremdrift på summasjonsaktivitetene beregnes ved å summere Inntjent verdi fra
underliggende aktiviteter og dividere med budsjettverdien for de samme underliggende
aktivitetene.

Virkelig fremdrift summasjonsaktivitet =

Σ (100*(Inntjent / Budsjett))

underaktiviteter

Denne beregningen utføres både m.h.t. timer , kostnader og varighet. Derfor finnes både feltet
Virkelig fremdrift (timevektet), Virkelig fremdrift (kostnadsvektet) og feltet Virkelig fremdrift
(varighetsvektet). Verdien på laveste nivå aktivitet vil alltid være den samme i alle tre feltene.
Hvis du ikke har budsjett på en aktivitet du legger inn virkelig fremdrift for, så tegnes
fremdriftsstolpen ut fra aktivitetens varighet og den fremdriftsprosenten du angav. Aktviteter som
har fremdrift, men ikke budsjett, vil ikke bidra til fremdrift på summasjonsnivåene, unntatt for
Virkelig fremdrift (varighetsvektet), som allti vil ha verdi siden den vekter på de underliggende
aktivitetenes varigheter.
Legg til feltet Fremdriftstype og velg opsjonen Planlagt fremdrift for enkelt å kunne sette virkelig
fremdrift lik planlagt fremdrift.
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Figur: Opsjon for fremdriftstype.
Virkelig fremdrift kan visualiseres gjennom opptegning av fremdriftsstolper og/eller fremdrftslinjer.
Fremdriftsstolper og fremdriftslinjer tegns alltid i forhold til det plansettet som er valgt som
budsjettplan. I utgangspunktet er dette alltid Gjeldende plan. Se også avsnitt Definere
prosjektdata for hvordan du kan velge hvilket plansett som skal være budsjettplanen, og derved
planen som virkelig fremdrift skal relateres til.
Se avsnitt Rediger visning for hvordan grafisk opptegning av fremdrift kan slås av og på i
visningene.

Lagre og vise/slette statusdata
Menyknappen Status gir to undermenypunkter, ett for å lagre ny statussituasjon og ett for å slette
tidligere lagret statussituasjon. Undermenyen Lagre status benyttes for å lagre de aktuelle
tallverdiene for Påløpte timer/kostnader/fremdrift og inntjent verdi etc. mot gjeldende periode slutt
-dato. Til forskjell fra ”plandata” som f.eks timebudsjett, som er definert med start og slutt -datoer,
er statusdata et øyeblikksbilde av disse dataenes verdier.
På denne måte kan du lagre et tallsett for hver rapporteringsperiode, som i neste omgang
benyttes i rapportmodulen for rapportering på historikken til disse dataene. Normalt sett vil du ha
ett datasett pr. måned.

Figur: Menypunkt for å lagre eller slette tidligere lagret status.
Ved lagring av status vil du ofte bli gjort oppmerksom på at data i fremdriftsplanen er endret, og at
disse må lagres i forkant av lagring av statusdata.
Hvis du allerede har lagret status for gjeldende periode slutt -dato, så vil bli spurt om du ønsker å
overskrive det eksisterende datasettet.
Periode sluttdato

27.09.2009

25.10.2009

29.11.2009

Påløpte timer

125

970

1 350
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Påløpte kostnader

115 000

945 000

1 289 000

Inntjent verdi (timer)

110

895

1 275

Inntjent verdi (kostnader)

101 200

872 000

1 217 390

Figur: Prinsipp for lagring av statusdata. I realiteten lagres statusdata for hver aktivitet.
Undermenyen Vise/slett status benyttes for å slette en tidligere lagret status. Dialogen viser
også hvilke periodeslutt-datoer det er lagret status for, og hvem som utførte lagringen, og på
hvilken dato lagringen av btidligere status ble utført.

Figur: Dialog for å slette tidligere lagret status.

Prognose i tidsplan og sluttestimater
Prognoseplanen er et eget plansett som kan benyttes for å visualisere eventuelle forseringer
og/eller forsinkelser i prosjektet, basert på virkelig fremdrift for gjeldende periodeslutt dato.
Prognoseplanen vil du normal vise sammen med den gjeldende planen og fremdriftsstolper.
Menyknappen Lag prognose beregner og viser en prognoseplan basert på gjeldende plan sitt
nettverk/avhengigheter, datolåser og virkelig fremdrift. Prognose planen vises automatisk i den
visningen du står i når du utførete Lag prognose. Hvis du ønsker å vise prognose planen i en
annen visning så gjør du det ved menypunktet «Layout -> Rediger visng -> Stolpediagram», og
velger Prognose.
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Beregnet plan for prognose er alltid i forhold til den gjeldende periodeslutt datoen.
Prognoseplanen viser kun fremtid, og ikke historikk. Stolpene i prognoseplanen ligger altså alltid
til høyre for den røde vertikale statuslinjen, som tegnes på den gjeldende periodeslutt datoen.
Prognoseplan vises i utgangspunktet med orange stolper. Dette kan tilpasses i hvert enkelt
prosjekt ved å redigere stolpestilen for prognose.
Gjeldende periodeslutt dato i eksemplet under er 29.04.2018.

Resultatet av Lag prognose kan være som vist under.

Feltene Prognose gjenstående start, Prognose gjenstående slutt og Prognose gjenstående
varighet kan inkluderes i ønsket visning, og er åpne for redigering. Prognose planen kan deved
tilpasses slik du måtte ønske det, men merk at neste gang du utfører Lag prognose så
overstyres de manuelt oppdaterete prognose- datoene og/eller varighetene.
Ved manuell oppdatering av prognoseplanen kan du velge om prognosen for etterfølgende
aktiviteter skal beregnes eller ikke. Dette velges med menypunktet Kalkuler etterfølgere. Ved
denne beregningen er det de etterfølgende aktivitetenes gjeldende plan som benyttes for å
beregene prognosen, og eventuelle manuellt oppdaterte prognose gjenstående start/slutt/varighet
vil bli overskrevet.
Hvis du velger å ikke kalkulere etterfølgere, så ignoreres både nettverk og eventuelle datolåser.
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Oppdatering av Prognose gjenstående start flytter prognosen til å starte på den angitte datoen.
Det er ikke mulig å angi en startdato som er tidligere enn den gjeldende periodeslutt datoen.
Oppdatering av Prognose gjenstående slutt medfører at Prognose gjenstående varighet
rekalkuleres, og oppdatering av Prognose gjenstående varighet medfører at Prognose
gjenstående slutt rekalkuleres. I begge tilfeller ivaretas prosjektets gjeldende standard kalender
mht. arbeidstid, ferie og helligdager.
Du kan også oppdatere prognose planen interaktivt med musen, ved å flytte aktiviteten, eller
endre sluttdatoen, på samme måte som for gjeldende plan.

Analyse av prognoseplanen
Det er flere måter å analysere prosjektets prognose på. Du kan analysere prognosen ved å
studere visningene og stolpediagrammet med prognoseplanen, eller ta ut S-kurve rapporter hvor
man sammenligner gjeldende timer og prognosen for timer. En S-kurve rapport vil også vise
forsinkelser eller forsprang i forhold til planen det måles mot.

Regler og prinsipper ved beregning av prognoseplanen.
Prognose gjenstående start ligger alltid til høyre for den gjeldende periodeslutt datoen.
Avhengigheter i nettverket kan forflytte Prognose gjenstående start utover i tid. Prognosen tar
også hensyn til eventuell drøye (lead/lag) som er definert i tilknytning til avhengigheter.
Prognose gjenstående varighet er gjenstående varighet for å ferdigstille aktiviteten, gitt
aktivitetens virkelige fremdrift. Prognose gjenstående varighet = Gjeldende varighet – (Gjeldende
varighet * Virkelig fremdrift).
Spesielle regler knyttet til Start til start avhengighet med Drøye (Lead/Lag).
Hvis Akt 1 ikke har startet så vil Prognose gjenstående start for Akt 2 være lik Prognose
gjenstående start for akt 1 + Drøye, se figur under.
Hvis Akt 1 har startet så vil Prognose gjenstående start for Akt 2 være lik Gjeldende start for akt 1
+ Drøye, inntil periodeslutt datoen passerer denne datoen, se figur under.
Figuren under viser en situasjon der Akt 1 ikke har startet, og en situasjon der Akt 1 har startet,
dvs. har fått virkelig fremdrift.
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Spesielle regler knyttet til Slutt til start avhengighet med Drøye (Lead/Lag).
Hvis Akt 1 ikke er ferdig så vil Prognose gjenstående start for Akt 2 være lik Prognose
gjenstående slutt for akt 1 + Drøye, se figur under.
Hvis Akt 1 er ferdig så vil Prognose gjenstående start for Akt 2 være lik periodeslutt + Drøye, inntil
periodeslutt + Drøye passerer Akt 2 sin start. Da vil Prognose gjenstående start for Akt 2 være
Akt 2 sin gjeldende start, inntil periodeslutt passerer Akt 2 sin Gjeldende start. Da vil Prognose
gjenstående start for Akt 2 være dagen etter periodeslutt, se figur under.Figuren under viser en
situasjon der Akt 1 ikke er ferdig, og en situasjon der Akt 1 er ferdig, dvs. har 100% virkelig
fremdrift.

Prognose planen tar også hensyn til eventuell datolåser på følgende måte:
Aktiviteter med Start ikke tidligere enn datolås får ikke endret sin Prognose gjenstående start før
eventuelle forgjengeres forsinkelser medfører en senere Prognose gjenstående start for
aktiviteten, eller at prosjektets periodeslutt dato passerer aktivitetens gjeldende startdato.

Aktiviteter med Start ikke tidligere enn eller Må starte på datolås får ikke endret sin Prognose
gjenstående start før eventuelle forgjengeres forsinkelser medfører en senere Prognose
gjenstående start for aktiviteten, eller at prosjektets periodeslutt dato passerer aktivitetens
gjeldende startdato. Unntak her er hvis Start ikke tidligere enn er tidligere enn gjeldende start. Da
kan Prognose gjenstående start være tidligere enn gjeldende start.
Aktiviteter med Slutt ikke tidligere enn eller Må slutte på datolår får ikke endret sin Prognose
gjenstående slutt før eventuelle forgjengeres forsinkelser medfører en senere Prognose
gjenstående slutt for aktiviteten, eller at prosjektets periodeslutt dato passerer aktivitetens start,
og aktivitetens virkelige fremdrift er så lav at Prognose gjenstående slutt blir senere enn
aktivitetens gjeldende slutt. Unntak her er hvis Slutt ikke tidligere enn er tidligere enn gjeldende
slutt. Da kan Prognose gjenstående slutt være tidligere enn gjeldende slutt.
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Datolåser av typen Start ikke senere enn og Slutt ikke senere enn påvirker ikke beregning av
prognoseplanen, siden prognosens oppgave nettopp er å synliggjøre mulige forsinkelser i
prosjektet.
Felter som inngår i beregning og rapportering av prognose:
Felt

Beskrivelse

Prognose
gjenstående slutt

Beregnet dato som viser sannsynlig sluttdato for
gjenstående del av aktiviteten

Prognose
gjenstående start

Beregnet dato som viser sannsynlig startdato for
gjenstående del av aktiviteten

Prognose
gjenstående
varighet

Beregnet varighet som viser aktivitetens sannsynlige
gjenstående varighet

Prognose timer

Beregnet prognose som viser det sannsynlige totale
timeantall for en aktivitet.

Prognose
gjenstående timer

Beregnes som Prognose timer – Påløpte timer.
Feltet periodiseres mellom Prognose gjenstående start
og Prognose gjenstående slutt.

Prognose
kostnader

Beregnet prognose som viser sannsynlige totale
kostnader for en aktivitet.

Prognose
gjenstående
kostnader

Beregnes som Prognose kostnader – Påløpte
kostnader.
Feltet periodiseres mellom Prognose gjenstående start
og Prognose gjenstående slutt.

Prognose for sluttverdi på timer og kostnader.
Prognoser angir sannsynlige totalverdier for timer og kostnader ved prosjektets avslutning ut fra
”kunnskap” om dagens situasjon. Ofte tenker man en skalering av budsjetter mot dagens
produksjon. En annen prognosevariant er å summere virkelig forbruk og estimert gjenstående.
I ISY Prosjekt Plan er Prognosemetode 3, vist i listen under, forhåndsdefinert som standard
beregningsmetode for prognose. Denne metoden gir normalt noe lavere verdier enn
prognosemetode 1. I tillegg kan administrator endre denne, eller definere andre
beregningsmetoder for selskapet. Det finnes felt både for Prognose timer og Prognose kostnader.
I listen under vises de vanligste prognosemetodene:
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•

Prognosemetode 1 = Gjeldende budsjett * 1/Produktivitet = Virkelig påløpt/Virkelig %
fremdrift, der produktivitet er Inntjent verdi/Virkelig forbruk. Metoden antar at vi i fremtiden
vil produsere med samme produktivitet som i dag

•

Prognosemetode 2 = Virkelig påløpt + Estimert gjenstående. Metoden antar at gjeldende
budsjett ikke er representativt lengre.

•

Prognosemetode 3 = (Gjeldende budsjett - Inntjent verdi) + Virkelig påløpt. Metoden
antar at dagens produktivitet ikke representativ for gjenstående arbeider, men at man
fremover vil produsere som planlagt.

Rapportering av prognose
Rapportering av Prognose gjenstående timer/kostnader forutsetter at det er lagret status for den
aktuelle perioden, og at prognoseplanen er oppdatert, gjennom at Lag prognose er utført i
prosjektet, for den tilsvarende status-perioden (Periodeslutt dato), og at du ved kjøring av rapport
også bruker den tilsvarende Vis status pr. perioden i rapport-veiviseren. Rapporten må også
inkludere det feltet som prognosen skal starte i (f.eks Påløpte timer), hvis ikke så vil prognosen
starte i verdien 0,
I rapporteksemplet under vises «orange» S-kurve for Prognose gjenstående timer. Denne kurven
starter i verdi for påløpte timer, og slutter i verdien for Prognose timer.
Rapporten viser også en «blå» kurve for «Prognose gjenstående produksjon». Dette feltet kan
konfigureres som et tilleggsfelt i løsningen. Denne kurven er valgt å starte i inntjent verdi, og
slutter i verdien for Gjeldende timer.

Figur: Eksempel på rapport med gjenstående prognose.
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Formattering av visninger, skrift, stolpefarger og stolpestiler
Endre skrift (type, størrelse og farge)
Det er mulig å endre skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarge og bakgrunnsfarge på tekstradene i
aktivitetstabellen. Endring av skrift utføres for markerte aktiviteter/rader. Endring av skrift utføres
for all tekst i markerte rader, og gjelder i alle visninger. Endring av skrift kan ikke angres.

Skrifttype
Nedtrekksmeny for å velge blant ulike skrifttyper. Skrifttype Tahoma er standard.

Figur: Nedtrekksmeny for å velge skrifttype

Skrifstørrelse
Nedtrekksmeny for å velge blant ulike skriftstørrelser fra størrelse 6 til 36. Skriftstørrelse 8 er
standard.

Figur: Nedtrekksmeny for å velge skriftstørrelse

Uthevet (fet) skrift
Menypunkt for å sette valgte rader til å være vist med fet skrift. I utgangspunktet vises
summasjonsaktiviteter med fet skrift, og normale aktiviteter med vanlig skrift.

Figur: Menypunkt for å sette fet skrift

Kursiv skrift
Menypunkt for å sette valgte rader til å være vist med kursiv skrift.
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Figur: Menypunkt for å sette kursiv skrift

Skriftfarge
Menypunkt med fargevelger for å sette valgte rader til å være vist med ønsket skiftfarge. I
utgangspunktet vises all skrift med sort farge.

Figur: Menypunkt for å velge skriftfarge
Valget «Automatic» setter skrifttfargen tilbake til sort, for markerte rader.

Figur: Fargevelger for skriftfarge

Bakgrunnsfarge (farge for rad)
Menypunkt med fargevelger for å sette valgte rader til å være vist med ønsket bakgrunnsfarge. I
utgangspunktet vises radene med alternerende hvit og svak gul bakgrunn. I visningene i
løsningen har bakgrunnsfarge lavere rang enn farging av rader/celler ut fra om de er
skrivebeskyttet eller ikke, og eventuell farging av rader/celler ut fra definerte fargebetingelser
knyttet til sammenligning av data i planen. Ved utskrift vise alltid valgt bakgrunnsfarge.
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Figur: Menypunkt for å velge bakgrunnsfarge
Valget «Automatic» setter bakgrunnsfarge til hvit for markerte rader.

Figur: Fargevelger for bakgrunnsfarge

Tilpasse layout i Gantt-visning
Zoom inn / Zoom ut
Menyknappene Zoom inn og Zoom ut gir større eller mindre tidsskala på tidslinjen som vises
over Gantt barene. Zoom nivåene strekker seg fra minuttoppløsning til oppløsning på hele år.

Figur: Menyknapp for Zoom inn

Figur: Menyknapp for Zoom ut
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Figur: Tidsoppløsning på dag og timer

Figur: Tidsoppløsning på kvartal

Tilpasset zoom
Menyknappen Tilpasset zoom finner selv et passende zoom nivå på tidslinjen slik at alle
aktiviteter vises. Både synlige og ikke synlige rader hensyntas. Dette betyr at funksjonaliteten ikke
påvirkes av en valgt filtrering.

Figur: Menyknapp for Automatisk Zoom

Figur: Automatisk zoom medfører at alle aktiviteter vises innenfor tilgjengelig bredde i
stolpediagrammet.
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Gå til aktivitet
Menyknappen Gå til aktivitet flytter tidslinjen slik at valgt aktivitet kommer til syne i
stolpediagrammet. Gjeldende zoom nivå endres ikke.

Figur: Menyknapp for Gå til aktivitet

Feltinnstillinger
Menyknappen Feltinnstillinger viser en brukerdialog med to arkfaner. I arkfanen «Endre
feltformat» kan du endre formatinnstillinger for tallfelter og datofelter.
I arkfanen «Endre feltnavn» kan du gi eget navn på de feltene der det er tillatt å endre navn.
Feltinnstillingene vil gjelde for det aktive prosjektet.

Figur: Menyknapp for Feltinnstillinger
Arkfanen «Endre fetlformater» gir mulighet for å endre antall desimaler de forskjellige talltypene i
programmet. I tillegg kan du legge til ønsket symbol for timebaserte og kostnadsbaserte felter. For
kostnadsbaserte felter kan du velge om ønsket symbol skal vises til venstre eller til høyre for
beløpet.
For datofelter kan du velge ønsket datoformat. Alle datofelter i prosjektplanen vil da bli vist i det
valgte formatet.
Hvis flere prosjekter rapporteres samlet, og et felt har ulike visningsformater i ulike prosjekter, så
benyttes feltets standard visningsformat ved rapportering.
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Figur: Arkfane for å endre feltformater

I figuren under er antall desimaler satt til 0 for kostnadsbaserte felter samtidig med at det lagt til
NOK som symbol til høyre for feltet.

Figur: Formatert kostnadsfelt.
Arkfanen «Endre feltnavn» gir mulighet for å endre navnet på utvalgte felter i det aktuelle
prosjektet. Det vil typisk være mulig å endre feltnavn på generelle tilleggsfelter som f.eks Tekst 1
til Tekst 5. Endret feltnavn vil bli tatt hensyn til i visningsoppsettene i prosjektet, og i rapportene.
Hvis flere prosjekter rapporteres samlet, og et felt har ulike navn i ulike prosjekter, så benyttes
feltets standard navn ved rapportering.
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Figur: Arkfane for å endre feltnavn. Her er feltnavnet for «Tekst1» endret til «Disiplin».

Rediger visning
Menyknappen Rediger visning… gir en nedtrekksmeny med menyelementer som påvirker hva
som vises i tabellen og i stolpediagrammet i den aktuelle visningen.

Figur: Menyknapp for Rediger visning.

Figur: Klikk på menyknappen gir en nedtrekksmeny.
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Menyelementet Aktivitetskoblinger slår av og på opptegning av koblingslinjene mellom
aktivitetene.

Figur: Opptegning av aktivitetskoblinger er valgt

Figur: Opptegning av aktivitetskoblinger er slått av

Menyelementet Statuslinje slår av og på opptegning av den vertikale streken i stolpediagrammet
som markerer periodens sluttdato (statusdato).

Figur: Opptegning av statuslinje er valgt

Figur: Opptegning av statuslinje er slått av
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Menyelementet Stolpediagram gir en undermeny der du kan slå av og opptegning av stolper for
de ulike plansettene som finnes i ISY Prosjekt Plan.

Figur: Menyelementet Stolpediagram har undermenyliste
Hvis du velger å vise stolper for mer enn to plansett samtidig så vil radhøyden øke litt for hvert
ekstra plansett du viser.

Figur: Opptegning av stolpediagram for 3 valgte plansett.

Menyelementet Fremdriftsstolper gir en undermeny der du kan slå av og opptegning av
fremdriftsstolper i stolpediagrammet.
Fremdriftsstolper kan tegnes som timevektet, kostnadsvektet og/eller varighetsvektet. Timevektet
fremdrift benytter timebudsjett for å beregne fremdrift på summasjonsaktiviteter, kostnadsvektet
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fremdrift benytter kostnadsbudsjett for beregning av fremdrift på summasjonsaktiviteter, mens
varighetsvektet fremdrift benytter varigheter for beregning av fremdrift på summasjonsaktiviteter.
Merk. Fremdriftsstolpen tegnes frem til datoen der inntjent verdi er lik planlagt forbruk av budsjett,
til gjeldende periodeslutt dato. For varighetsvektet fremdrift tegnes fremdriftsstolpen frem til
datoen der ferdigstilt varighet, er lik planlagt varighet, for gjeldende periodeslutt dato.
Merk også at fremdriftsstolpen tegnes i forhold til det plansettet som er valgt som budsjettplan.
Hvis dette plansettet ikke er synlig i stolpediagrammet, så vi fremdriftsstolpen likevel vises, men
blir da vanskelig å tolke.

Figur: Menyelementet Fremdriftsstolper har undermenyliste
I figuren under er Timevektet fremdriftsstolper påslått.

I figuren under er Timevektet fremdriftsstolper avslått.

Menyelementet Fremdriftslinjer gir en undermeny der du kan slå av og opptegning av
fremdriftslinjer i stolpediagrammet. Fremdriftslinjer benyttes for å enkelt vise aktiviteter som ligger
etter planen (forsinket), og tegnes derfor aldri til høyre for statuslinjen, selv om fremdriftsstolpen
passere statusdatoen. For milepæler tegnes fremdriftslinjen på milepælen hvis den ikke er

© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS

Side 123

ISY Prosjekt Plan Brukerdokumentasjon 2018.3

ferdigstilt. Hvis den er ferdigstilt (Virkelig fremdrift = 100%) så tegnes fremdriftslinjen på
statuslinjen.

Figur: Menyelementet Fremdriftslinje har undermenyliste
I figuren under er Timevektet fremdriftslinje påslått.

Menyelementet Kritisk vei gir en undermeny der du kan slå av og opptegning av Fri slakk, Total
slakk, Kritiske aktiviteter og Seneste plan. Se avsnitt Slakk og tidskritiske aktiviteter for
beskrivelse og definisjoner.

Figur: Menyelementet Kritisk vei har undermenyliste
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I figuren under er visning av Total slakk påslått.

I figuren under er visning av Fri slakk påslått.

I figuren under er visning av Kritiske aktiviteter påslått.

I figuren under er visning av Seneste aktiviteter plan påslått.
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Rediger tabell
Menyknappen Rediger tabell… viser en dialog der du kan bestemme hvilke felter som skal vises
i tabellen i den aktuelle visningen. Du kan markere og velge et eller flere tilgjengelige felter og
flytte de over i listen til høyre for å gjøre de synlig i tabellen. Du kan selvfølgelig benytte standard
filtrering og sortering.

Figur: Menyknapp for Rediger tabell…
I tillegg kan du skrive inn starten på navnet i feltet rett under kolonneoverskriften. Listen vil da vise
et filtrert utvalg med alle feltnavn som starter på det du skriver. Hvis du skriver * først så vil listen
vise et filtrert utvalg med alle feltnavn som inneholder det du skriver.
De valgte feltene i listen til høyre kan flyttes innbyrdes ved å markere ett eller flere felter og
benytte knappene til høyre for å flytte feltene opp eller ned i listen. Rekkefølgen på feltene i
tabellen vil da endres tilsvarende sett fra venstre til høyre.

Figur: Dialog for å velge felter og rekkefølge på disse i tabellen i den aktuelle visningen.

Menyelementet Rediger stolpestiler… viser en dialog der du kan endre farge,
linjetype/utseende, tykkelse og plassering for de ulike stolpestilene som kan vises i Gantt© 2008-2018 Norconsult Informasjonssystemer AS
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diagrammet. Start og slutt –symboler kan endres for summasjonsnivåer. Milepælssymboler kan
også endres. Endrede stolpestiler lagres automatisk når prosjektet lukkes.

Figur: Menyelementet Rediger stolpestiler…
NB! For summasjonsnivåer påvirker ikke valgt plassering (topp, bunn, midten) av stolpen de
valgte start og slutt –symbolene, kun selve opptegningen av stolpen. Endesymbolene tegnes alltid
med full størrelse. Det samme gjelder for alle typer milepæler.

Navn er stolpestilens navn i de ulike skjermbildende og menyene i løsningen.
Forhåndsvining viser hvilke endringer som er utført for den aktuelle stolpestilen mht. endret
farge, linjetype, endesymboler og plasserong.
Farge – her kan du velge ønsket farge for stolpestilen i en fargevelger.
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Linjetype – her kan du velge om stolpestilen skal vises med heltrukket strek, eller med ulike
skravurer. Valget er ikke tilgjengelig for milepæler og fremdriftslinjer.

Startsymbol – her kan du velge ønsket symbol for å markere start for en stolpestil, eller milepæl.
Endeymbol for Gjeldende milepæl og Gjeldende summasjon vises alltid med fylt/massiv farge.
Endesymbol for fremdriftsliner og basisplaner vises allid uten fylt farge.
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Sluttymbol – her kan du velge ønsket symbol for å markere slutt for en stolpestil. Valget er ikke
tilgjengelig for milepæler og fremdriftslinjer.
Plassering – her kan du velge ønsket plassering av stolpestilen i Ganttdiagrammet. Valget
påvirker kun opptegning der stolpestilen/plansettet vises alene. Hvis flere plansett vises samtidig,
f.eks Gjeldende plan og Opprinnelig plan, så blir plassering av stilene beregnet automatisk i
løsningen.

Knappen “Gjenopprett alle standard stolpestiler” setter alle stilene tilbakle til standard
utseende, altså slik de fremkommer i et nytt prosjekt.
I eksemplet under er stilene for Gjeldende plan inkl. summasjoner og milepæler endret ifht.
standard stiler.
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Figur: Ganttdiagram med endrede stiler for Gjeldende plan.

Menyelementet Rediger stolpefarger… viser en dialog der du kan definere/endre ulike
stolpefarger med tilhørende forklaringstekst. Hensikten er å kunne tilordne ulike farger til stolpene
i Gantt-diagrammet ut fra hvem som er ansvarlig for aktiviteten.

Figur: Menyelementet Rediger stolpefarger…
Hvis du ønsker å endrer «standard» stolpefarge for «Gjeldende» så gjør du det i dialogen Rediger
Stolpestiler. Da vil alle aktiviteter i gjeldende plan endres til den nye fargen. Forklaringstekstene
kan også endres til ønsket tekst, og vil vises på utskrift av fremdriftsplanen.
For å knytte de ulike stolpefargene til aktiviteter, må du sette inn kolonnen Stolpefarge i en av
visningene, og deretter velge ønsket farge i verdilisten i stolpefarge-feltet.
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Figur: Dialog for å velge stolpefarger med tilhørende forklaringstekst.

Figur: Kolonnen for å velge stolpefarge, og fremdriftsplan med ulike stolpefarger.
Det er også mulig å skrive ut informasjon til høyre og/eller til venstre for stolpene og milepælene i
stolpediagrammet. For å knytte ulike informasjon til aktiviteter i stolpediagrammet, må du sette inn
kolonnen Stolpetekst høyre og/eller Stolpetekst venstre i en visning. Deretter velger du ønsket
aktivitetsfelt i verdilisten i stolpetekst-feltet, og det valgte aktivitetsfeltets verdi vil så vises til
høyre/venstre for stolpen/milepælen. Du kan altså velge å vises forskjellig aktivitetsinformasjon på
de forskjellige aktivitetene, f.eks sluttdato til siden for en aktivitet, og navn til siden for en annen
aktivitet. Som standard vises milepælens dato til høyre for en milepæl. Dette kan overstyres med
en annen valgt stolpetekst høyre.

Figur: Kolonnen for å velge stolpetekst høyre, og fremdriftsplan med ulike stolpetekster.
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Vis plan til ønsket WBS nivå
Menyknappen PNS nivåer gir en nedtrekksmeny der du kan velge å vise aktivitetsplanen ned til
det angitte innrykksnivået. Dette medfører at alle aktiviteter med valgte innrykksnivå eller lavere
innrykksnivå blir synlige, mens aktiviteter med dypere innrykksnivå skjules.

Figur: Menyknapp for å vise plan til ønsket innrykksnivå.

Figur: Nedtrekksmeny for å velge innrykksnivå (PNS-nivå). Her er valgt å vise plan ned til og med
nivå 3. Resultater er vist under.

Figur: Her er alle nivåer synlige.
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Figur: Her er valgt å vise planen ned til og med nivå 3. Nivå 3 aktiviteter som har underaktiviteter
kollapses, slik at underaktiviteter ikke vises. Du kan klikke på ”+” symbolet til venstre for navnet
for vise underaktivitetene.

Vise/skjule register
Menyknappen Vis/skjul register slår av og på visning av registerdata i nedre del av skjermbildet.
Du kan selv justere skjermdelingen.

Figur: Menyknapp for å vise/skjule register i nedre del av skjermbildet.

Figur: Register er valgt til å vises i delt skjermbilde.

Velge hvilke Gantt-visniger som skal være synlige, samt rekkefølge og
egendefinerte navn for utvalgte visninger
Menyknappen Flere visninger… gir en dialog med to arkfaner. I arkfanen «Flere visninger» kan
du velge hvilke av de tilgjengelige visningene som skal være synlige/valgbare på
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«visningsstolpen» ute til venstre i prosjektet. Du kan også velge/organisere rekkefølgen på
visningene, slik du ønsker de skal fremstå i «visningsstolpen» ute til venstre i prosjektet.

Figur: Arkfane for å velge synlige visninger, og rekkefølgen på disse.
I arkfanen «Egendefinerte navn» kan du gi eget navn på de visningene der det er tillatt å endre
navn.
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Figur: Arkfane for å legge inn egne navn på visninger der dette er tillatt.

Detaljregister
Løsningen i din bedrift kan være satt opp med varierende antall detaljregistre. Det kan også være
at løsningen ikke benytter andre detaljregistre enn Bemanning. Dette avhenger av
forretningslogikken løsningen skal understøtte. Kort fortalt er et detaljregister en liste med data
som tilhører én spesifikk aktivitet (den valgte aktiviteten). Hvis du velger flere aktiviteter eller en
summasjonsaktivitet så vil detaljregisteret vise registerdata for alle de underliggende aktiviteter.

Det kan knyttes beregningsregler mellom feltene i listen og fra listen opp til aktiviteten. En aktivitet
kan ha mange slike underordnede lister. Normalt vil detaljregistre som er etablert spesifikt for din
bedrift være beskrevet i et eget implementeringsdokument.

Definere registerdata
Velge register
Tilgjengelige registre ligger som egne fliker i overkant av selve registertabellen.

Figur: Her kan man velge mellom Bemanning og Endringsregister
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Lage en ny rad i registeret
For å legge inn din første rad begynner du å skrive i en av kolonnene i registeret. Når du har
skrevet inn dine data trykker du Tab eller Enter for legge til raden i registeret. Trykker du Enter så
vil det automatisk opprettes en ny tom rad under den raden du redigerte. Hvis du har markert flere
aktiviteter eller valgt en summasjonsaktivitet så bør du starte med å velge/skrive ønsket
aktivitetskode eller aktivitetsnavn. Det gjøres i de to kolonnene til venstre i registeret. Hvis du ikke
gjør det, men derimot begynner å legge inn andre data, så vil raden bli markert med rød
bakgrunn. Registerraden tilhører da ikke noen bestemt aktivitet, og vil bli «borte» når du lukker
prosjektet. Tilsvarende gjelder hvis du limer inn data i registeret. Limer du inn registerdata med
lovlig aktivitetskode eller aktivitetsnavn så vil dataene automatisk tilhøre de angitte aktivitetene.
Hvis det er angitt aktivitetskoder eller aktivitetsnavn som ikke finnes i fremdriftsplanen så gis det
melding om dette, og ingen data blir limt inn. Hvis dataene du limer inn mangler både
aktivitetskode og aktivitetsnavn, så vil radene vises med rød bakgrunn og det forventes at du i
etterkant velger en aktivitetskode eller aktivitetsnavn for hver registerrad.

Figur: Rader i registeret markeres røde hvis de ikke er knyttet til en spesifikk aktivitet. Gjelder kun
hvis en summasjonsaktivitet eller flere aktiviteter er valgt.

Figur: EA-01 er her blitt knyttet til aktiviteten «Midlertidige vegomlegginger».

Redigere registerdata
Registerfelter med ”hvit” bakgrunn er redigerbare. Felter med lys grå bakgrunn er skrivebeskyttet.
Det kan skyldes at feltet er tilknyttet en formel eller at feltet oppdateres med data fra andre
systemer i en integrert løsning. Du kan endre hvilken aktivitet registerraden tilhører ved å endre i
en av kolonnene Aktivitetskode eller Aktivitetsnavn.

Menyknapper i detaljregister
Slette rad(er) i register
Rader slettes ved å markere en eller flere registerrader og deretter trykke Slett i menyområdet.
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Sette inn en ny rad mellom eksisterende rader i register
For å sette inn en eller flere nye rader mellom eksisterende rader så markerer du en eller flere
rader og velger deretter menyknappen Sett inn rad eller Insert tasten på tastaturet.. Det blir satt
inn like mange rader som det antall rader du har markert. Nye rader settes inn over din markering.

Kopiere registerdata
Menyknappen Kopier kopierer markerte data til utklippstavlen.
Tilsvarende kan utføres ved å trykke CTR C på tastaturet.

Figur: Menyknapp for å kopiere data
Tabellen under beskriver oppførsel ved Kopiering internt i applikasjonen og ved kopiering til
Office produkter som Microsoft Excel og Microsoft Project.
Markert område

Kopier data internt i ISY Prosjekt
Plan

Kopier data til Office
produkter 1

Rader

Alle synlige data på registerraden
kopiert.

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

Kolonne(r)

Verdier på alle rader for valgte
kolonne(r) blir kopiert.

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

Celle eller område

Verdier innenfor markert område
blir kopiert.

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

1)

Gjelder også til andre produkter som støtter innliming av tabulator-separerte tekstdata
(Unicode) fra utklippstavlen.

Lim inn registerdata
Menyknappen Lim inn limer inn data som ligger på utklippstavlen. Knappen er inaktiv hvis det
ikke finnes data på utklippstavlen.
Tilsvarende kan utføres ved å trykke CTR V på tastaturet.
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Figur: Menyknapp for å lime inn data
Tabellen under beskriver oppførsel for Lim inn ved kopiering internt i applikasjonen og fra Office
produkter som Microsoft Excel og Microsoft Project.
Kopiert område

Lim inn data internt i ISY Prosjekt
Plan

Lim inn data fra Office
produkter1

Rader

Kopierte rader blir limt inn over
raden som har fokus. Data på den
valgte raden blir altså overskrevet.

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

Kolonne(r)

Hvis kolonne(r) er markert som
område for lim inn, så overskriver
de kopierte dataene eksisterende
verdier. 2

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

Hvis en celle eller ett område er
markert som område for lim inn, så
overskriver de kopierte dataene
eksisterende verdier derfra og ned
til siste rad, hvoretter nye
aktiviteter/rader etableres med de
kopierte data. 2
Område

Hvis en celle eller ett område er
markert som område for lim inn, så
overskriver de kopierte dataene
eksisterende verdier derfra og ned
til siste rad, hvoretter nye
aktiviteter/rader etableres med de
kopierte data. 2

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

Celle

Cellens verdi limes inn i alle celler
som markeres som område for lim
inn. På denne måten kan en
bestemt verdi enkelt kopieres til et
større område. 2

Samme som internt i ISY
Prosjekt Plan.

1

Gjelder også fra andre produkter som legger ut kopierte data på utklippstavlen som tabulatorseparerte tekstdata (Unicode).
2

Ved lim inn utføres validering på at det kun kan limes data inn i redigerbare felter. Data som
forsøkes limt inn i ikke redigerbare felter ignoreres. Det utføres også validering på at det er
sammenfallende datatype mellom kopierte data og de feltene man prøver å lime dataene inn i.
Feilmelding gis hvis man forsøker å lime inn en feil datatype. Dette kan for eksempel være et
forsøk på å lime inn en tekst i et datofelt, se eksempel på feilmelding under.
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Figur: Melding ved lim inn av feil datatype.

Rediger tabell
Menyknappen Rediger tabell… viser en dialog der du kan bestemme hvilke felter som skal vises
i det aktuelle registeret. Du kan markere og velge et eller flere tilgjengelige felter og flytte de over i
listen til høyre for å gjøre de synlig i tabellen. Du kan selvfølgelig benytte standard filtrering og
sortering.

Figur: Menyknapp for å redigere tabellen
De valgte feltene i listen til høyre kan flyttes innbyrdes ved å markere ett eller flere felter og
benytte knappene til høyre for å flytte feltene opp eller ned i listen. Rekkefølgen på feltene i
tabellen vil da endres tilsvarende sett fra venstre til høyre.

Figur: Dialog for å velge felter og rekkefølge på disse i tabellen i det aktuelle registeret.
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Rapportering
Du kan rapportere direkte fra gjeldende prosjekt, uten å måtte gå inn i rapportmodulen. Det er kun
hvis du skal rapportere på en prosjektportefølje, eller hvis du skal rapportere på prosjekter du kun
har rapporteringstilgang til, at du trenger å gå inn i selve rapportmodulen.
Rapporteringsfunksjonaliteten er for øvrig identisk, og du har tilgang til akkurat de samme
rapportene.

Figur: Rapportering direkte fra Prosjektet

Rapporteringsmodulen består i hovedsak av en prosjektliste der du velger prosjekt(er) som skal
inngå i rapporten, og en veiviser der du kan velge ønsket rapport og eventuelt modifisere valg av
felter og rapporteringsdybde. For grafiske rapporter vil du også kunne modifisere grafenes farger
og utseende.

Prosjektliste for rapportering
Når du velger Rapportering i modulvelgeren får du opp en prosjektliste med de prosjektene du er
prosjektleder for, eller som du er gitt spesifikk prosjekttilgang til.
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Figur: Prosjektliste for rapportering.
Hvis du velger menyelementet Alle prosjekter i hovedmenyen så vil du i tillegg få opp alle
prosjekter du har rapporteringstilgang til.
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Veiviser for månedsrapportering
Når du velger ett eller flere prosjekter i prosjektlisten og deretter velger menypunktet
Statusrapport, så kommer du inn i veiviseren for å rapportere status i form av klassisk
statusrapport/månedsrapport. Denne veiviseren lar deg velge rapport, rapporteringsperiode,
rapporteringsstruktur, rapporteringsnivå og ønskede felter i rapporten.
NB !. For å kunne rapportere på historiske data kreves det at du lagrer disse i prosjektet. Se
Lagre statusdata mot gjeldende periode slutt -dato for rapportering. For hvordan dette utføres.

Valg av rapport
Første side i veiviser for rapportering lar deg velge blant de forhåndsdefinerte standardrapporten
og eventuelt dine egne rapporter. Etablering av egen rapportmal utføres enkelt ved å lagre en
eksisterende rapport med et nytt navn. Denne muligheten finner du på siste side i veiviseren. De
rapportene du lagrer selv blir samlet under rapportgruppen ”Egendefinerte rapporter”.
Til venstre i skjermbildet vises de tilgjengelige rapportene og til høyre i skjermbildet vises en
beskrivelse for den valgte rapporten.
Helt til høyre i skjermbildet finnes knapper for å slette eller kopiere/dele den valgte egendefinerte
rapportmalen. Standardrapporter kan ikke slettes eller kopieres.

Figur: Side i veiviser for valg av rapport.
Hvis de velger menyknappen for å kopiere/dele rapport, så får du opp en dialog der du kan velge
hvilke brukere som skal få en kopi av rapportmalen.
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Figur: Dialog for å velge brukere som skal motta kopi av valgt rapportmal.
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Figur: Side i veiviser for valg av rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur og
rapporteringsdybde

Rapporteringsperiode
Under rapporteringsperiode kan du velge Periodetype for rapportering. Foreslått periodetype er
predefinert for din bedrift, men du kan overstyre denne hvis du ønsker. Mulige periodetyper er
Uke, Måned og Siste søndag i måneden. Periodeintervallet vil følge valgt periodetype, og vil
normal vise foregående periode, men du kan overstyre dette, og velge et vilkårlig tidsintervall.
Periodiske verdier vil beregnes og presenteres f.o.m. startperioden og t.o.m. sluttperioden.
Akkumulerte verdier vil beregnes og presenteres t.o.m. den definerte sluttperioden.
Opsjonen ”Vis 0 som blank” gir tom/blank celle i Excel i stedet for tallverdien 0. Dette kan ofte
forbedre lesbarheten av rapporten.

Rapporteringsstruktur og -elementer
Du kan velge å rapportere på det valgte prosjektets PNS (Prosjektnedbrytningsstruktur) eller
på egendefinert struktur (gruppering).

Figur: Valg av rapportstruktur
Hvis du velger å rapportere på PNS struktur, så kan du velge om du ønsker å vise
summasjonsaktivitetene i prosjektet eller om du kun ønsker å vise laveste nivå aktivitetene.
Hvis du velger å vise summasjonsaktivitetene i PNS strukturen så kan du velge hvilket
strukturnivå (detaljnivå) du ønsker å vise i rapporten. Aktivitetenes rekkefølge i rapporten vil bli
identisk med rekkefølgen i en ikke-sortert fremdriftsplan.
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Figur: PNS er valgt som struktur, og det er valgt å vise summasjonsaktiviteter ned til nivå 2.
Alternativt til å rapportere på prosjektets PNS struktur så kan du rapportere på din Egendefinerte
grupperte struktur. Dette er synonymt med grupperings-funksjonaliteten i planleggingsmodulen.
Du kan velge å gruppere rapporten på inntil fire fritt valgte summeringsnivåer. Du kan også velge
å vise eller skjule laveste nivå aktiviteter. Rekkefølgen i rapporten er slik at de valgte gruppenes
elementer fremkommer alfabetisk, mens aktivitetene fremkommer med samme rekkefølge som i
en ikke-sortert fremdriftsplan, altså i henhold til PNS strukturen.

Figur: Egendefinert struktur er valgt som rapporteringsstruktur, og det er valgt å gruppe på
elementene i feltet «Kontrakt».
Avhengig av om du valgte å rapportere på PNS eller Egendefinert struktur, så vil
rapporteringsstrukturen til høyre på siden gjenspeile valgt struktur. Du kan da velge, eller velge
bort, elementer i rapporten.
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Figur: Valg av elementer i rapport.
Hvis du har valgt å rapportere på PNS, er det også mulig å filtrere/begrense rapporten på et fritt
valgt aktivitetsfelt (Filtreringsfelt). Dette velges i feltvelgeren over listen som viser
rapporteringsstruktur.

Felter som skal inngå i rapport
På de neste 2 sidene i veiviseren kan du endre/velge feltene du ønsker vise i rapporten.
Månedsrapporten kan ha inntil 4 feltgrupper med data.

Figur: Side i veiviseren for valg av felter til feltgruppene Generelt og Totalt.
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Feltgruppen Generelt
Denne feltgruppen består av alle relevante datofelter og tekstfelter, slik som aktivitetskode,
aktivitetsnavn, PNS osv.

Feltgruppen Totalt
Denne feltgruppen består av alle tallfelter som eksisterer i prosjektene. Dataene i rapporten
fremkommer med samme verdi som de hadde siste gang prosjektet ble lagret.

Figur: Side i veiviseren for valg av felter til feltgruppene Perioden og Akkumulert.

Feltgruppen Perioden
Denne feltgruppen består av alle relevante tallfelter som kan presenteres i form av periodiske
verdier. Verdien som vises i rapporten bestemmes ut fra periodeintervallet i veiviseren.

Dette vil typisk være timebudsjetter og kostnadsbudsjetter som periodiseres mellom aktivitetenes
start og slutt -dato. I tillegg vil alle data som lagres via menypunktet Lagre status i
planleggingsmodulen kunne presenteres som periodiske data. Dette vil typisk være Påløpte
timer/kostnader/fremdrift og eventuelt andre typer statusdata som kan være importert fra et
økonomi eller ERP -system.
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Feltgruppen Akkumulert
Denne feltgruppen består av alle relevante tallfelter som kan presenteres i form av periodiske
verdier. Verdien som vises i rapporten bestemmes ut fra valgte sluttperiode i veiviseren.

Definere egne feltnavn i rapporten
Her kan du erstatte standard feltnavn med dine egne. Dette kan være hensiktsmessig hvis f,eks
kunden du rapporterer til benytter et avvikende begrepsapparat.

Figur: Side i veiviseren for med mulighet for å definere egne feltnavn i rapporten

Definere topptekst og bunntekst i rapporten
Denne siden gir deg mulighet for å legge inn topptekst og bunntekst i rapporten. Dette inkluderer
også bilde eller logo. Det du legger inn i rapporten, vil du finne igjen som topptekst og bunntekst i
Excel.
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Figur: Side i veiviseren for med mulighet for å definere topptekst og bunntekst.
Hvis du skal legge inn bilder eller logoer lønner det seg at disse har en tilpasset størrelse. Dette
gjelder spesielt i høyden. Bilder eller logoer som overstiger 20 mm i høyden blir komprimert ned til
denne høyden. For å sette inn ett bilde velger du plassering (høyre - midtre - venstre) og deretter
opsjonen Bilder. Du kan da bla deg til en ønsket katalog ved å klikke på knappen Sett inn bilde
. Alternativt kan du kopiere og lime inn ett bilde ved bruk av høyre museknapp-meny. Du
kan også sette inn predefinerte dynamiske tekster som: Sidenummer, Antall sider, Dagens dato,
Klokkeslett og Rapportnavn.

Figur: Dialog for å redigere topptekst-/bunntekst
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Fontknappen
gir deg en dialog der du kan tilpasse skrifttype, størrelse, stil og effekter. De
innstillingene du gjør gjelder kun for den aktive tekstplasseringen.

Figur: Dialog for å endre skrifttype, størrelse, stil og effekter.

Figur: Høye museknapp-meny lar deg bl.a kopiere og lime inn ett bilde

Lagre som egen rapportmal
Denne siden i veiviseren lar deg lagre rapportmalen med nytt navn. Den vil da fremkomme under
gruppen ”Egendefinerte rapporter” på første side i veiviseren. Hvis du angir et eksisterende
rapportnavn blir du spurt om du ønsker å overskrive eksisterende rapport.
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Figur: Side i veiviseren for med mulighet for å lagre egen rapport.

Rapporteksempel
Når du klikker Ferdig i veiviser for rapportering så vil selve rapporten bli generert og presentert i
Microsoft Office Excel.
Merk at alle tallverdier, også summasjoner, er ferdig kalkulert. Disse vil altså ikke oppdatere seg
hvis du endrer på de rapporterte dataene.

Figur: Eksempel på månedsrapport
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Veiviser for grafisk rapportering
Når du velger ett eller flere prosjekter i prosjektlisten og deretter velger menypunktet Grafisk
rapport, så kommer du inn i veiviseren for å rapportere status i form av S-kurver og
histogrammer. Denne veiviseren lar deg velge rapport, rapporteringsperiode,
rapporteringsstruktur, rapporteringsnivå, ønskede felter og utseende på grafer i rapporten.
NB !. For å kunne rapportere på historiske data kreves det at du lagrer disse i prosjektet. Se
Lagre statusdata mot gjeldende periode slutt -dato for rapportering. For hvordan dette utføres.

Valg av rapport
Første side i veiviser for rapportering lar deg velge blant de forhåndsdefinerte standardrapportene
og eventuelt dine egne grafiske rapporter. Etablering av egen rapportmal utføres enkelt ved å
lagre en eksisterende rapport med et nytt navn. Denne muligheten finner du på siste side i
veiviseren. De rapportene du lagrer selv blir samlet under rapportgruppen ”Egendefinerte
rapporter”.
Til venstre i skjermbildet vises de tilgjengelige rapportene og til høyre i skjermbildet vises en
beskrivelse for den valgte rapporten.
Helt til høyre i skjermbildet finnes knapper for å slette eller kopiere/dele den valgte egendefinerte
rapportmalen.

Figur: Side i veiviser for valg av rapport.
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Figur: Side i veiviser for valg av rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur og
rapporteringsdybde.

Rapporteringsperiode og formatering av rapportdata
Under rapporteringsperiode kan du velge Periodetype for rapportering. Foreslått periodetype er
predefinert for din bedrift, men du kan overstyre denne hvis du ønsker. Mulige periodetyper er
Uke, Måned og Siste søndag i måneden. Periodeintervallet vil følge valgt periodetype, og vil
normal vise perioder som sammenfaller med prosjektets startdato og prosjektets sluttdato.
Opsjonene Fra prosjekt start og Til prosjekt slutt vil normal være valgt, og sørge for at alle
prosjektets perioder blir med i S-kurve rapporten. Hvis du justerer periodeintervallet vil tilhørende
opsjon slås av, og ditt angitte periodeintervall vil bestemme S-kurvenes start og slutt. Vis status
pr. vil normalt være foregående periode, og bestemmer sluttperiode for uttegning av statusdata,
slik som Virkelig fremdrift, Påløpte timer, Påløpte kostnader og Inntjent verdi. Vis status pr. vil
også bestemme startverdien for rapportering av gjenstående prognose.
Opsjonen Formatering beløp med valgene Tusen og Million, formaterer alle beløp i rapporten.
Beløpet 1 235 000.- vil kunne vises som 1 235’ eller 1,24’’. Tekst på ”Y-aksen” reflekterer også
dette valget. Valget påvirker kun beløpsverdier.
Opsjonen Tidsenhet er satt til å vise timeverk som standard, men du kan endre den til å vise
Uke-/månedsverk. Hvis opsjonen Uke-/månedsverk er valgt så beregnes ukesverk eller
månedsverk ut fra valgt periodetype og ressursenes kalendere. Data presenteres som ukesverk
hvis uke er valgt som periodetype, og som månedsverk hvis måned, eller siste søndag i måneden
er valgt som periodetype. Tekst på ”Y-aksen” reflekterer også dette valget. Valget Uke-
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/månedsverk påvirker kun felt av typen «Timer», og kun når disse presenteres periodisk som
histogrammer. S-kurver vil altså alltid vises som timer.

Rapporteringsstruktur og -elementer
Du kan velge å avgrense rapporten i forhold til prosjektets PNS (Prosjektnedbrytningsstruktur)
eller egendefinert struktur.

Figur: Valg av rapportstruktur
Alternativt til å rapportere på prosjektets PNS struktur så kan du rapportere på Egendefinert
struktur.

Figur: Egendefinert struktur er valgt, og det er videre definert en struktur basert på feltet
«Kontrakt».
Avhengig av om du valgte å rapportere på PNS eller Egendefinert struktur, så vil
rapporteringsstrukturen til høyre på siden gjenspeile valgt struktur. Du kan da velge, eller velge
bort, elementer i rapporten.
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Figur: Valg av elementer i rapport. Her er det valgt å kun rapportere på nivået «Målpris» med
tilhørende aktiviteter fra rapporten.

Farger, linjetyper og skravur for kurver og histogrammer
På denne siden i veiviseren kan du velge om du vil at rapporten skal vise data for valgte felter i
form av S-kurver og/eller histogrammer. Hvis du velger å vise S-kurver og histogrammer i
sammen rapport så vil S-kurvene relatere seg til Y-aksen til høyre i grafen, mens histogrammene
vil relaterer seg til Y-aksen til venstre i grafen.
Du kan også velge/endre farger og linjetype for S-kurvene, samt velge/endre farger og skravur for
histogrammene.

Figur: Side i veiviseren for valg av farger og utseende på kurver og histogrammer.
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Merk at det vanligvis gir liten mening å kombinerer timer og kostnader eller fremdrift i samme
rapport. Det beste er å etablere separate rapporter for timedata, kostnadsdata og fremdriftsdata.

Definere egne feltnavn i rapporten
Se Definere egne feltnavn i rapporten

Definere topptekst og bunntekst i rapporten
Se Definere topptekst og bunntekst i rapporten

Lagre som egen rapportmal
Se Lagre som egen rapportmal

Rapporteksempel
Når du klikker Ferdig i veiviser for rapportering så vil selve rapporten bli generert og presentert i
Microsoft Office Excel.

Figur: Eksempel på grafisk S-kurve rapport.
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Veiviser for grafisk bemanningsrapport
Når du velger ett eller flere prosjekter i prosjektlisten og deretter velger menypunktet Grafisk
bemanningsrapport, så kommer du inn i veiviseren for å rapportere planlagt belastning for
ressursene dine i form av stablede histogrammer. Denne veiviseren lar deg velge rapport,
rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur, rapporteringsnivå, ønsket stabling, og felter i
rapporten.

Valg av rapport
Første side i veiviser for rapportering lar deg velge blant de forhåndsdefinerte standardrapportene
og eventuelt dine egne grafiske bemanningsrapporter. Etablering av egen rapportmal utføres
enkelt ved å lagre en eksisterende rapport med et nytt navn. Denne muligheten finner du på siste
side i veiviseren. De rapportene du lagrer selv blir samlet under rapportgruppen ”Egendefinerte
rapporter”.
Til venstre i skjermbildet vises de tilgjengelige rapportene og til høyre i skjermbildet vises en
beskrivelse for den valgte rapporten.
Helt til høyre i skjermbildet finnes knapper for å slette eller kopiere/dele den valgte egendefinerte
rapportmalen.

Figur: Side i veiviser for valg av rapport.
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Figur: Side veiviser for valg av rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur og rapporteringsdybde.

Rapporteringsperiode
Under rapporteringsperiode kan du velge Periodetype for rapportering. Foreslått periodetype er
predefinert for din bedrift, men du kan overstyre denne hvis du ønsker. Mulige periodetyper er
Uke, Måned og Siste søndag i måneden. Periodeintervallet vil følge valgt periodetype, og vil
normal vise perioder som sammenfaller med prosjektets startdato og prosjektets sluttdato.
Opsjonene Fra prosjekt start og Til prosjekt slutt vil normal være valgt, og sørge for at alle
prosjektets perioder blir med i S-kurve rapporten. Hvis du justerer periodeintervallet vil tilhørende
opsjon slås av, og ditt angitte periodeintervall vil bestemme rapportens start og slutt.
Opsjonen Tidsenhet er satt til å vise timeverk som standard, men du kan endre den til å vise
Uke-/månedsverk. Hvis opsjonen Uke-/månedsverk er valgt så beregnes ukesverk eller
månedsverk ut fra valgt periodetype og ressursenes kalendere. Data presenteres som ukesverk
hvis uke er valgt som periodetype, og som månedsverk hvis måned, eller siste søndag i måneden
er valgt som periodetype. Tekst på ”Y-aksen” reflekterer også dette valget.
Opsjonen Formatering beløp med valgene Tusen og Million, formaterer alle beløp i rapporten.
Beløpet 1 235 000.- vil kunne vises som 1 235’ eller 1,24’’. Tekst på ”Y-aksen” reflekterer også
dette valget.
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Rapporteringsstruktur og -elementer
Du kan velge å avgrense rapporten i forhold til egendefinert struktur, og kan da definere din
rapportstruktur ved å bruke grupperings-funksjonaliteten.

Figur: Egendefinert struktur er valgt, og det er videre definert å viose en struktyt for
«Ressursnavn».
Rapporteringsstrukturen til høyre på siden gjenspeiler valgt struktur. Du kan da velge, eller velge
bort, elementer i rapporten.

Figur: Valg av elementer i rapport. Her kan du avgrense rapporten til de vaøgte elementer, i dette
tilfellet ressurser.

Valg av begrep for stabling
Du kan velge ett begrep (felt) for å definere stabling av rapporteringsdataene. Hvis du ikke velger
å stable så vil periodiske verdier vises med èn søyle. Hvis du velger et element for stabling, så vil
rapporteringsdataene bli fordelt i henhold til dette. Du kan velge å stable på alle typer tekstlige
felter som finnes for ressurs, bruker, prosjekt og aktivitet.
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Figur: Valg av begrep for å stable histogramrapporten. I dette tilfellet på Ressursnavn.

Felter som skal inngå i rapport
På side 3 i veiviseren kan du endre/velge feltet du ønsker å vise data for i den grafiske rapporten.
Tilgjengelige felter er alle time- eller kostnadsfelter som vises i bemanningsregisteret. Merk at
siden dette er en stablet rapport, så kan kun ett datafelt velges i rapporten.
Fargene som benyttes for de stablede histogrammene er automatisk tilordnet.

Definere egne feltnavn i rapporten
Se Definere egne feltnavn i rapporten

Definere topptekst og bunntekst i rapporten
Se Definere topptekst og bunntekst i rapporten

Lagre som egen rapportmal
Se Lagre som egen rapportmal

Rapporteksempel
Når du klikker Ferdig i veiviser for rapportering så vil selve rapporten bli generert og presentert i
Microsoft Office Excel.
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Figur: Eksempel på bemanningsrapport. Her er dataene stablet på «Ressursnavn».

Figur: Eksempel på bemanningsrapport. Her er dataene stablet på «Gruppe», som er eksempel
på et tilleggsfelt på ressursnivå.
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Veiviser for rapportering av aktivitetsdetaljer (registerdata)
Når du velger ett eller flere prosjekter i prosjektlisten og deretter velger menypunktet
Registerrapport (Bemanning, Leveranser etc.), så kommer du inn i veiviseren for å rapportere
aktivitetsdetaljer i form av periodiserte data for bemanning eller typiske statusrapporter med data
fra de etablerte registrene i den implementerte løsningen. Denne veiviseren lar deg velge rapport,
aktuelt register som rapporten skal basere seg på, rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur,
rapporteringsnivå og ønskede felter i rapporten.
NB !. For å kunne rapportere på historiske data kreves det at du lagrer disse i prosjektet. Se
Lagre statusdata mot gjeldende periode slutt -dato for rapportering. For hvordan dette utføres.

Valg av rapport
Første side i veiviser for rapportering lar deg velge blant de forhåndsdefinerte standardrapportene
og eventuelt dine egne rapporter. Etablering av egen rapportmal utføres enkelt ved å lagre en
eksisterende rapport med et nytt navn. Denne muligheten finner du på siste side i veiviseren. De
rapportene du lagrer selv blir samlet under rapportgruppen ”Egendefinerte rapporter”.
Til venstre i skjermbildet vises de tilgjengelige rapportene og til høyre i skjermbildet vises en
beskrivelse for den valgte rapporten.
Helt til høyre i skjermbildet finnes knapper for å slette eller kopiere/dele den valgte egendefinerte
rapportmalen

Figur: Side i veiviser for valg av rapport.
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Figur: Side i veiviser for å velge hvilket register som skal rapporteres

Valg av register for rapportering
På neste side i veiviseren kan du velge/endre ønsket Register for rapportering. Tilgjengelige
registre vil være kundeavhengig, da disse i hovedsak etableres/konfigureres ved implementering
av løsningen. Alle kunder vil i midlertid ha registeret «Bemannings», som inneholder planlagte
ressurser mot de ulike aktivitetene.
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Figur: Side i veiviser for valg av rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur og
rapporteringsdybde

Rapporteringsperiode
Under rapporteringsperiode kan du velge Periodetype for rapportering. Foreslått periodetype er
predefinert for din bedrift, men du kan overstyre denne hvis du ønsker. Mulige periodetyper er
Uke, Måned og Siste søndag i måneden. Periodeintervallet vil følge valgt periodetype, og vil
normal vise foregående periode, men du kan overstyre dette, og velge et vilkårlig tidsintervall.
Periodiske verdier vil beregnes og presenteres f.o.m. startperioden og t.o.m. sluttperioden.
Akkumulerte verdier vil beregnes og presenteres t.o.m. den definerte sluttperioden.
Opsjonene Fra prosjekt start og Til prosjekt slutt vil medføre at periodeintervallet går fra
prosjektets start til prosjektets slutt.
Opsjonen Vis periodiske verdier vil medføre at data for perioden, som velges på side 5 i
veiviseren, vises med en kolonne per periode/måned/uke innenfor det valgte periodeintervallet.
Underopsjonene Vis periode under felt og Vis felt under periode påvirker presentasjonen av
de periodiske verdiene. I figurene under er det valgt å rapportere på feltene Timer og Kostnad i
periodeintervallet april 2013 til juni 2013.

Figur: Opsjon Vis periode under felt er valgt.
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Figur: Opsjon Vis felt under periode er valgt.
Opsjonen Tidsenhet er satt til å vise timeverk som standard, men du kan endre den til å vise
Uke-/månedsverk. Opsjonen er kun tilgjengelig hvis opsjonen for å vise periodiske verdier er
valgt, og for rapportering mot bemanningsregisteret. Hvis opsjonen Uke-/månedsverk er valgt så
beregnes ukesverk eller månedsverk ut fra valgt periodetype og ressursenes kalendere. Data
presenteres som ukesverk hvis uke er valgt som periodetype, og som månedsverk hvis måned,
eller siste søndag i måneden er valgt som periodetype. Akkumulerte verdier beregnes som
summen av de periodiserte ukesverk/månedsverk. For timefelter valgt inn i feltgruppen totalt, se
under, vil opsjonen medføre at verdien vises som belastning, d.v.s antall timer dividert på
tilgjengelige arbeidstimer innenfor aktivitetens start og slutt i.h.h.t aktivitetens kalender.
Opsjonen Formatering beløp med valgene Tusen og Million, formaterer alle beløp i rapporten.
Beløpet 1 235 000.- vil kunne vises som 1 235’ eller 1,24’’. Tekst på ”Y-aksen” reflekterer også
dette valget.

Rapporteringsstruktur og –elementer
Du kan selv definere din rapportstruktur ved å bruke grupperings-funksjonaliteten. Du kan velge å
gruppere rapporten på inntil fire fritt valgte summeringsnivåer. Du kan også velge å vise eller
skjule de konkrete timeføringsradene. Rekkefølgen i rapporten er slik at de valgte gruppenes
elementer fremkommer alfabetisk. Du må alltid velge det laveste grupperingselementet i
feltvalget ditt på neste side i veiviseren. Det er fordi det er denne kolonnen som vil bli benyttet
for å vise de ulike gruppenes elementer.

Figur: Gruppering er valgt som struktur, og det er valgt å gruppe på Breukernavn og deretter på
Aktivitetsnavn.
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Felter som skal inngå i rapport
På de neste 2 sidene i veiviseren kan du endre/velge feltene du ønsker vise i rapporten.
Rapporten kan ha inntil 4 feltgrupper med data.

Figur: Side i veiviseren for valg av felter til feltgruppene Generelt og Totalt.

Feltgruppen Generelt
Denne feltgruppen består av alle relevante tekstfelter på prosjektnivå, aktivitetsnivå, ressursnivå
og registernivå. På registernivå vil også relevante datofelter være tilgjengelig for rapportering.
Rapporteringsresultatet vil være sortert alfabetisk på verdielementene i de valgte feltene. Det
sorteres først på feltet som ligger øverst i listen med valgte felter, Deretter sorteres det på feltet
som ligger nest øverst i listen med valgte felter, osv.

Feltgruppen Totalt
Denne feltgruppen består av alle tallfelter som eksisterer i det valgte registeret. Hvis ett eller flere
felter velges så vil det genereres kolonner i rapporten. Dataene i rapporten fremkommer med
samme verdi som de hadde siste gang prosjektet ble lagret.
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Figur: Side i veiviseren for valg av felter til feltgruppene Perioden og Akkumulert.

Feltgruppen Perioden
Denne feltgruppen består av alle relevante tallfelter som finnes i det valgte registeret, og som er
kan presenteres i form av periodiske verdier.
Dette vil typisk være timebudsjetter og kostnadsbudsjetter som periodiseres mellom aktivitetenes
start og slutt -dato. I tillegg vil alle registerdata som lagres via menypunktet Lagre status i
planleggingsmodulen kunne presenteres som periodiske data. Dette vil typisk være Påløpte
timer/kostnader/fremdrift og eventuelt andre typer statusdata som kan være importert fra et
økonomi eller ERP -system.
Hvis ett eller flere felter velges så vil det genereres kolonner i rapporten. Den periodiske verdien
som vises i rapporten bestemmes ut fra periodevalget i veiviseren. Hvis opsjonen Vis periodiske
verdier er valgt, vil det medføre at data for perioden vises med en kolonne per
periode/måned/uke innenfor det valgte periodeintervallet.

Feltgruppen Akkumulert
Denne feltgruppen består av alle relevante tallfelter som finnes i det valgte registeret, og som er
kan presenteres i form av periodiske verdier. Hvis ett eller flere felter velges så vil det genereres
kolonner i rapporten. Den akkumulerte verdien som vises i rapporten bestemmes ut fra valgte
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sluttperiode i veiviseren. Hvis opsjonen Tidsenhet er satt til å vise Uke-/månedsverk, så vil
akkumulert verdi beregnes som summen av alle perioders ukesverk/månedsverk.

Definere egne feltnavn i rapporten
Se Definere egne feltnavn i rapporten

Definere topptekst og bunntekst i rapporten
Se Definere topptekst og bunntekst i rapporten

Lagre som egen rapportmal
Se Lagre som egen rapportmal

Rapporteksempel
Når du klikker Ferdig i veiviser for rapportering så vil selve rapporten bli generert og presentert i
Microsoft Office Excel.
Merk at alle tallverdier, også summasjoner, er ferdig kalkulert. Disse vil altså ikke oppdatere seg
hvis du endrer på de rapporterte dataene.

Figur: Eksempel på periodiserte timer for planlagte ressurser
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Figur: Eksempel på utskrift av endringsregister
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Veiviser for timeføringsrapportering
Denne rapporten er kun tilgjengelig hos kunder som benytter ISY Prosjekt Plan’s eget
timebokholderi som kilde for timeregistrering.
Når du velger ett eller flere prosjekter i prosjektlisten og deretter velger menypunktet
Timeføringrapport, så kommer du inn i veiviseren for å rapportere Påløpte/Virkelige timer og
timekostnader. Denne veiviseren lar deg velge rapport, rapporteringsperiode,
rapporteringsstruktur, rapporteringsnivå og ønskede felter i rapporten.

Valg av rapport
Første side i veiviser for rapportering lar deg velge blant de forhåndsdefinerte standardrapportene
og eventuelt dine egne rapporter. Etablering av egen rapportmal utføres enkelt ved å lagre en
eksisterende rapport med et nytt navn. Denne muligheten finner du på siste side i veiviseren. De
rapportene du lagrer selv blir samlet under rapportgruppen ”Egendefinerte rapporter”.
Til venstre i skjermbildet vises de tilgjengelige rapportene og til høyre i skjermbildet vises en
beskrivelse for den valgte rapporten.
Helt til høyre i skjermbildet finnes knapper for å slette eller kopiere/dele den valgte egendefinerte
rapportmalen

Figur: Side i veiviser for valg av rapport.
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Figur: Side i veiviser for valg av rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur og
rapporteringsdybde

Rapporteringsperiode
Under rapporteringsperiode kan du velge Periodetype for rapportering. Foreslått periodetype er
predefinert for din bedrift, men du kan overstyre denne hvis du ønsker. Mulige periodetyper er
Uke, Måned og Siste søndag i måneden. Periodeintervallet vil følge valgt periodetype, og vil
normal vise foregående periode, men du kan overstyre dette, og velge et vilkårlig tidsintervall.
Periodiske verdier vil beregnes og presenteres f.o.m. startperioden og t.o.m. sluttperioden.
Akkumulerte verdier vil beregnes og presenteres t.o.m. den definerte sluttperioden.
Merk: Med valgboksen Vis kun data med verdi i valgt periode velger du om du vil skjule rader i
rapporten som ikke har data for den valgte perioden, men merk da at akkumulert verdi og total
verdi også påvirkes av at rader skjules i rapporten. Opsjonen bør således kun benyttes i rapporter
der man ikke rapporterer akkumulerte og totale verdier, men kun for perioden.

Rapporteringsstruktur og –elementer
Du kan selv definere din rapportstruktur ved å bruke grupperings-funksjonaliteten. Du kan velge å
gruppere rapporten på inntil fire fritt valgte summeringsnivåer. Du kan også velge å vise eller
skjule de konkrete timeføringsradene. Rekkefølgen i rapporten er slik at de valgte gruppenes
elementer fremkommer alfabetisk. Du må alltid velge det laveste grupperingselementet i
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feltvalget ditt på neste side i veiviseren. Det er fordi det er denne kolonnen som vil bli benyttet
for å vise de ulike gruppenes elementer.

Figur: Gruppering er valgt som struktur, og det er valgt å gruppe på Aktivitetsnavn og deretter på
Brukernave.

Felter som skal inngå i rapport
På de neste 2 sidene i veiviseren kan du endre/velge feltene du ønsker vise i rapporten.
Månedsrapporten kan ha inntil 4 feltgrupper med data.

Figur: Side i veiviseren for valg av felter til feltgruppene Generelt og Totalt.
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Feltgruppen Generelt
Denne feltgruppen består av alle relevante tekstfelter, slik som aktivitetskode, aktivitetsnavn, PNS
osv.

Feltgruppen Totalt
Denne feltgruppen består av alle tallfelter som eksisterer i timebokholderiet. Hvis ett eller flere
felter velges så vil det genereres kolonner i rapporten. Verdien som vises i rapporten vil være
summert over alle timeperioder.

Figur: Side i veiviseren for valg av felter til feltgruppene Perioden og Akkumulert.

Feltgruppen Perioden
Denne feltgruppen består av alle tallfelter som eksisterer i timebokholderiet. Hvis ett eller flere
felter velges så vil det genereres kolonner i rapporten. Den periodiske verdien som vises i
rapporten bestemmes ut fra periodevalget i veiviseren.

Feltgruppen Akkumulert
Denne feltgruppen består av alle tallfelter som eksisterer i timebokholderiet. Hvis ett eller flere
felter velges så vil det genereres kolonner i rapporten. Den akkumulerte verdien som vises i
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rapporten bestemmes ut fra den valgte sluttperiode i veiviseren.

Definere egne feltnavn i rapporten
Se Definere egne feltnavn i rapporten

Definere topptekst og bunntekst i rapporten
Se Definere topptekst og bunntekst i rapporten

Lagre som egen rapportmal
Se Lagre som egen rapportmal

Rapporteksempel
Når du klikker Ferdig i veiviser for rapportering så vil selve rapporten bli generert og presentert i
Microsoft Office Excel.
Merk at alle tallverdier, også summasjoner, er ferdig kalkulert. Disse vil altså ikke oppdatere seg
hvis du endrer på de rapporterte dataene.

Figur: Eksempel på timerapport
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Veiviser for porteføjerapportering
Når du velger ett eller flere prosjekter i prosjektlisten og deretter velger menypunktet
Porteføljestatus, så kommer du inn i veiviseren for å rapportere status for en portefølje av
rapporter. Denne veiviseren lar deg velge rapport, rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur,
rapporteringsnivå og ønskede felter i rapporten.
NB !. For å kunne rapportere på historiske data kreves det at du lagrer disse i prosjektet. Se
Lagre statusdata mot gjeldende periode slutt -dato for rapportering. For hvordan dette utføres.

Valg av rapport
Første side i veiviser for rapportering lar deg velge blant de forhåndsdefinerte standardrapportene
og eventuelt dine egne rapporter. Etablering av egen rapportmal utføres enkelt ved å lagre en
eksisterende rapport med et nytt navn. Denne muligheten finner du på siste side i veiviseren. De
rapportene du lagrer selv blir samlet under rapportgruppen ”Egendefinerte rapporter”.
Til venstre i skjermbildet vises de tilgjengelige rapportene og til høyre i skjermbildet vises en
beskrivelse for den valgte rapporten.
Helt til høyre i skjermbildet finnes knapper for å slette eller kopiere/dele den valgte egendefinerte
rapportmalen

Figur: Side i veiviser for valg av rapport.
De påfølgende sidene i rapportveiviseren er identisk med Veiviser for månedsrapportering.
Unntaket er at du for Egendefinert struktur kun kan velge mellom felter på prosjektnivå, og at
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laveste oppløsning i rapportresultatet vil være prosjekt, altså typisk en rapporteringsrad per
prosjekt.

Figur: Side i veiviser for valg av rapporteringsperiode, rapporteringsstruktur og
rapporteringsdybde. Her er det valgt 3 prosjekter i prosjektlisten.
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