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NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA
I ANALIZOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wstęp

Obecnie trudno sobie wyobrazić planowanie przedsięwzięć bez pomocy komputera.
Podstawowym problemem w tym wypadku jest odpowiedź na pytanie: „Jakie narzę-
dzia są najbardziej odpowiednie do planowania i analizowania projektów przedsię-
wzięć?”.

W niniejszym artykule została podjęta próba opisania i omówienia oprogramowania
wykorzystywanego w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami. Jako podstawowe
narzędzia z dziedziny wspomagania i zarządzania projektami zostały pokazane najbar-
dziej popularne, zdaniem autora artykułu, programy: Microsoft Project 2003, Product
Based Planner 2.2 firmy P2Ware, SmartWorks Project Planner 4.7 firmy Accord So-
ftware & Systems oraz darmowe: GanttProject 2.0 (rozwijane na zasadzie licencji
GPL) i Open Workbench 1.1.4 GA (licencja Open Source).

Rosnąca popularność programów wspomagających planowanie przedsięwzięć
związana jest z tym, że w zasadzie każdy z nas albo sam planuje różnego typu przed-
sięwzięcia, albo też uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez inne oso-
by. Można powiedzieć nawet, że większość działań w naszym życiu jest poprzedzona
pewnym planem działania, gdzie staramy się osiągnąć pewien założony cel, a zarazem
pragniemy określić koszty planowanego przedsięwzięcia. Często okazuje się jednak, iż
nasze plany w bardzo istotny sposób odbiegają od późniejszej realizacji tegoż projektu
w rzeczywistości. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj pewne nasze wyobrażenia
o danym projekcie są zbyt uproszczone i nie do końca mamy pojęcie o zasadach reali-
zacji, czy też wręcz o skali danego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, planu-
jąc różnego typu przedsięwzięcia, popełniamy mnóstwo błędów. Okazuje się bowiem,
że nie zawsze sama nasza intuicja jest wystarczającym czynnikiem gwarantującym
odniesienie sukcesu. Można jednak zauważyć, że jeżeli pewne projekty planujemy
wiele razy, to dzięki zdobywanym w ten sposób doświadczeniom popełniamy coraz
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mniej błędów i nasze planowanie staje się bardziej efektywne. Co jednak zrobić, aby
skutecznie zaplanować projekt, którego nigdy wcześniej nie realizowaliśmy ani też nie
uczestniczyliśmy w jego realizacji? Jednym z rozwiązań tego problemu jest skorzysta-
nie z doświadczeń innych osób, które realizowały już tego typu przedsięwzięcia,
a także skorzystanie z odpowiednich narzędzi, które mogą nam pomóc ograniczyć do
minimum błędy w planowaniu danego projektu. Takimi narzędziami są właśnie oma-
wiane w niniejszym artykule programy MS Project, Product Based Planner P2Ware,
SmartWorks Project Planner, Open Workbench oraz GanttProject.

Każde oprogramowanie posiada oczywiście swoje zalety, a także wady, i co ważne,
program, który wydaje się najlepszym narzędziem do danego typu przedsięwzięć, mo-
że się okazać dużo gorszy niż narzędzia konkurencyjne przy innych typach projektów.
Można zatem powiedzieć, że wybór najlepszego narzędzia dla danego użytkownika
zależny jest od takich czynników, jak typ przedsięwzięć najczęściej planowanych przez
danego użytkownika, koszty programu, a także subiektywne upodobania co do interfej-
su użytkownika. Okazuje się, że bardzo często użytkownicy danego typu oprogramo-
wania przy wyborze programu kierują się w równym stopniu funkcjonalnością pro-
gramu, jak i budową interfejsu użytkownika, od którego zależy m.in. łatwość obsługi
tegoż oprogramowania, dostępność odpowiednich funkcji itp.

Niniejszy artykuł nie ma na celu promowania któregokolwiek programu, powinien
natomiast zapoznać czytelnika z różnymi rozwiązaniami proponowanymi przez konku-
rencyjne programy i zachęcić do bliższego zaznajomienia się z oprogramowaniem
wspomagającym planowanie przedsięwzięć1.

1. Microsoft Project 2003

Pierwszym omawianym w niniejszym artykule programem jest Microsoft Project 2003,
program, który już od kilku dobrych lat wyznacza pewien standard w dziedzinie opro-
gramowania do zarządzania przedsięwzięciami. Obecna wersja 2003 jest niezwykle
rozbudowana, wyposażona w ogromną ilość przydatnych funkcji i narzędzi. Firma
Microsoft, jako światowy lider w dziedzinie tworzenia oprogramowania, przygotowała
naprawdę ciekawy i dobrze dopracowany program, który nie wymaga od użytkownika
zaawansowanej wiedzy informatycznej, dzięki czemu może być wykorzystywany
w zasadzie przez każdego użytkownika komputera. Program obsługuje się prawie
w sposób intuicyjny i do pełnego jego wykorzystania wystarczy jedynie krótki kurs

                                                          
1 Chcąc bliżej poznać omawiane w artykule programy, można pobrać je ze stron twórców tych progra-

mów:
– wersję testową 60-dniową MS Project 2003, ze strony

http://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/trial.mspx po zarejestrowaniu się na tejże stronie,
– wersję edukacyjną Product Based Planner 2.2 ze strony www.p2ware.com,
– wersję testową 30-dniową SmartWorks Project Planner ze strony www.smartworks.us
– darmową pełną wersję programu Open Workbench – strona www.openworkbench.org
– darmową pełną wersję GanttProject 2.0 – strona www.ganttproject.org
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obsługi. Użytkownik programu musi oczywiście poznać pewne zasady planowania
przedsięwzięć za pomocą MS Project i kilka podstawowych funkcji wykorzystywa-
nych w tym programie, a sama obsługa programu wymagać będzie od użytkownika
jedynie umiejętności logicznego myślenia. Pracę w programie rozpoczynamy od usta-
lenia daty odniesienia, tzn. daty początkowej bądź daty zakończenia projektu, do której
zostanie dostosowany plan pracy i domyślne właściwości zadań. Kolejną ważną czyn-
nością jest ustalenie standardowego czasu pracy w projekcie (dni pracy, godziny pracy,
dni wolne itd.). Po ustaleniu czasu pracy należy rozpisać projekt na zadania oraz ustalić
przewidywany czas realizacji każdego z nich. Następnym krokiem jest określenie za-
leżności pomiędzy poszczególnymi zadaniami, na podstawie których określony zostaje
szacowany całkowity czas realizacji przedsięwzięcia. Następnym etapem realizacji
projektu jest stworzenie arkusza zasobów i określenie ich kosztów. Po stworzeniu ar-
kusza zasobów przyporządkowuje się zasoby do zadań, dzięki czemu otrzymuje się
koszty zmienne przedsięwzięcia. Przydzielanie zasobów do zadań może spowodować
powstanie konfliktów zasobów (wykorzystanie zasobu ponad dopuszczalny % wyko-
rzystania), które to konflikty są natychmiast wyłapywane przez program poprzez za-
znaczenie zasobów na kolor czerwony. Oznacza to, że zostały popełnione błędy
w planie przedsięwzięcia, bo musi zostać zmieniony albo zasób powodujący konflikt
w danym zadaniu, albo dane zadanie powinno być dodatkowo tzw. następnikiem dru-
giego zadania z tym samym zasobem. Koszty zmienne projektu uzupełnia się dopisa-
niem do zadań kosztów stałych. Dzięki temu otrzymuje się całkowity koszt realizacji
przedsięwzięcia. Po wykonaniu wszystkich etapów przygotowania projektu przedsię-
wzięcia otrzymuje się takie informacje, jak: całkowity czas realizacji przedsięwzięcia,
całkowity koszt, arkusz przydziałów (harmonogram pracy zasobów), budżet itp. (zob.
rys. 1).

Dodatkowym narzędziem programu MS Project jest Analiza PERT, poprzez którą
możemy przeanalizować projekt dla przypadku optymistycznego, pesymistycznego
i oczekiwanego trwania zadań.

Program jest podzielony na kilka modułów, do których mamy dostęp poprzez wy-
bór odpowiedniego widoku. Wyróżniamy tutaj takie moduły, jak:

– Diagram sieciowy (graficzna ilustracja projektu w postaci diagramu),
– Kalendarz (automatycznie uzupełniający się kalendarz na podstawie zadań z wy-

kresu Gantta),
– Obciążenie zadaniami (arkusz z listą zadań wraz z przyporządkowanymi im zaso-

bami),
– Wykres Gantta (główny widok – lista zadań wraz z wykresem Gantta),
– Wykres Gantta śledzący (lista zadań z wykresem Gantta wraz z zaznaczeniem

ścieżki krytycznej),
– Arkusz Zasobów (arkusz zawierający zasoby wraz z kosztami i ograniczeniami

zasobów),
– Obciążenie zasobów (arkusz z listą zasobów wraz z przydzielonymi im zadania-

mi),
– Wykres zasobów (wykres kolumnowy przedstawiający stopień wykorzystania za-

sobów).
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Korzystając z powyższych modułów, użytkownik ma dostęp do wszystkich pod-
stawowych funkcji programu i jeśli wykonuje projekt przedsięwzięcia zgodnie
z zasadami przygotowania projektu – obsługa programu staje się intuicyjna i nie wy-
maga od użytkownika żadnej zaawansowanej wiedzy informatycznej. Program mogą
zatem wykorzystywać dosłownie wszyscy użytkownicy komputerów, mający podsta-
wową wiedzę z tematyki planowania przedsięwzięć.

2. Product Based Planner 2.2 – P2Ware

Drugim ciekawym i wartym uwagi narzędziem do projektowania przedsięwzięć jest
doskonały program polskiej firmy P2Ware o nazwie Product Based Planner 2.2. Pro-
gram ten otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Aplikacja Roku 2005, organizowa-
nym przez Microsoft, co można uznać za znaczące wyróżnienie. W odróżnieniu od MS
Project 2003 Product Based Planner 2.2 zaprojektowany jest w nieco inny sposób.
W wyniku analiz niepowodzeń projektów powstała technika planowania opartego na
produktach, zastosowana w programie Product Based Planner (PBP). Obowiązuje ona
w projektach zarządzanych według metodyki PRINCE2 i jest zgodna z PMBOK Gu-
ide. Obydwa te ujęcia są nastawione na projekty zarządzane przez profesjonalistów, ale
sama technika, dzięki swojej przejrzystości i prostocie, może być stosowana przez
każdego, a PBP ułatwia jej stosowanie (W. Kosieradzki 2005).

Wspomniana metodyka zarządzania projektami PRINCE2™ powstała w Wielkiej
Brytanii i została oparta na wcześniejszej metodyce, znanej pod nazwą PROMPTII,
opracowanej w roku 1975 przez Simpact Systems Ltd. Od roku 1979 metodyka
PROMPTII była wdrażana przez CCTA jako standard używany we wszystkich pro-
jektach informatycznych wykonywanych dla rządu Wielkiej Brytanii. W roku 1989
metodyka PROMPTII została zastąpiona metodyką PRINCE, której nazwa to akronim
od „PRojects IN Controlled Environments”, czyli „projekty w sterowalnych środowi-
skach”. W roku 1996 powstała zmodyfikowana wersja tej metodyki pod nazwą PRIN-
CE2™, dostosowana do potrzeb różnych projektów, nie tylko informatycznych.

W wyniku analiz licznych projektów zakończonych sukcesami i niepowodzeniami
stwierdzono, iż w większości przypadków przyczyną niepowodzeń projektów było złe
zarządzanie ich przygotowaniem i realizacją, a także to, że organizacje nie wyciągały
wniosków z błędów popełnionych we wcześniej zrealizowanych projektach. Tworząc
PRINCE2™, wybrano te elementy, które stosowano w projektach zakończonych suk-
cesem i wprowadzono mechanizmy eliminujące to, co było przyczyną niepowodzeń
(Managing... 2002).

Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2™ ułatwia jego realizację, znacznie od-
ciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem,
zapewniając jednak skuteczny nadzór nad jego realizacją oraz zwiększając szanse do-
prowadzenia go do zaplanowanego końca, terminowo, w ramach budżetu, w pełnym
zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. Także w przypadku
wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji
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projektu, stosując metodykę PRINCE2™, można ograniczyć straty, jakie się wiążą
z koniecznością przerwania projektu (Managing... 2002).

Procedura przygotowania projektu przedsięwzięcia za pomocą Project Based Plan-
ner 2.2 jest podobna jak w przypadku MS Project 2003, jednak ze względu na różnice
w samej budowie programu użytkownik ma do dyspozycji nieco inne funkcje. Program
podzielony jest na sześć modułów:

– Plan,
– Produkty,
– Działania,
– Zasoby,
– Koszty,
– Śledzenie działań.
Można zatem zauważyć, że w odróżnieniu od MS Project mamy tutaj do dyspozycji

moduł planowania przedsięwzięcia, w skład którego wchodzą takie funkcje, jak: Opis
planu (wbudowany edytor do tworzenia dokumentacji projektu bez potrzeby tworzenia
dodatkowych plików), Rejestry (zagadnień, jakości, ryzyka, dokumentów) oraz Ra-
porty (zob. rys. 4).

Moduł Produkty daje użytkownikowi możliwość określenia produktów będących
celem realizacji projektu oraz ich powiązania z sobą. Kolejny jest moduł Działania,
w którym podobnie jak w MS Project rozpisuje się projekt na zadania, oraz ustala się
czas ich trwania wraz z zależnościami pomiędzy zadaniami. Co dosyć istotne, program
Product Based Planner w oknie z listą zadań ma od razu możliwość podania danych do
analizy PERT, a więc nie trzeba tego robić dodatkowo, jak w programie MS Project.
Nieco inaczej jednak rozwiązane jest okno właściwości zadań, w którym umieszczono
właściwości kosztów zadania z rozpisaniem ich na szczegółowe części składowe, na-
tomiast pominięto koszty w module Zasobów, gdzie podane są tylko takie informacje,
jak nazwa zasobu oraz jego typ. W bardzo ciekawy sposób w programie PBP rozwią-
zano problematykę kosztów poprzez rozbudowanie właściwości zadań o dodatkową
zakładkę. Koszty projektu zostały podzielone na koszty poszczególnych zadań, gdzie
dodatkowo wyodrębniono bardzo szczegółowe części składowe, tj. Planowane koszty
(wewnętrzna robocizna, zakontraktowana robocizna, materiały, wynajęcie wyposaże-
nia, wynajęcie pomieszczeń, inne koszty) oraz Koszty rzeczywiste (wewnętrzna robo-
cizna, zakontraktowana robocizna, materiały, wynajęcie wyposażenia, wynajęcie po-
mieszczeń, inne koszty), dzięki czemu o wiele łatwiej niż w innych programach można
ustalać oraz na bieżąco śledzić koszty realizacji projektu. Podobnie jak MS Project,
program Product Based Planner również jest programem bardzo łatwym w obsłudze
i niewymagającym od użytkownika zaawansowanej wiedzy informatycznej, a jedynie
podstawowej wiedzy z zakresu planowania przedsięwzięć. Program obsługuje się in-
tuicyjne, a dzięki doskonale przygotowanemu interfejsowi użytkownika może on być
wykorzystywany dosłownie przez każdą osobę posługującą się komputerem. Ważnymi
zaletami programu są również: możliwość importu i eksportu pików z programem MS
Project, a także polski interfejs użytkownika.
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3. SmartWorks Project Planner 4.7

Trzecim ciekawym programem, wykorzystywanym do planowania przedsięwzięć, jest
SmartWorks Project Planner. Podobnie jak dwa wcześniej omówione programy, rów-
nież Project Planner jest bardzo rozbudowanym, wyposażonym w liczne i przydatne
funkcje narzędziem do planowania przedsięwzięć. Można tutaj zauważyć dosyć duże
podobieństwo do będącego pewnym standardem programu MS Project, i to nie tylko
pod względem dostępnych funkcji programu, lecz także samego interfejsu użytkowni-
ka (zob. rys. 5).

Podobnie jak w przypadku MS Project, dostęp do modułów programu przygotowa-
ny jest za pomocą wyboru odpowiedniego widoku (tak jak w MS Project pasek wido-
ków po lewej stronie). Użytkownik ma jednak nieco bardziej rozbudowane możliwości
wyboru widoków niż w narzędziu Microsoftu, ponieważ oprócz takich widoków, jak
wykres Gantta czy arkusz zasobów można skorzystać z widoku Plan – dającego użyt-
kownikowi podgląd arkusza zadań wraz z powiązaniami, kosztami i przydzielonymi
zasobami. Również dodatkowymi widokami są: Summary – czyli podsumowanie pro-
jektu – oraz Projects Reports – czyli na bieżąco dostępne raporty. Pozostałe widoki są
zrealizowane w dokładnie taki sam sposób jak w MS Project, zatem obsługa programu
SmartWorks Project Planner jest tak samo intuicyjna jak narzędzia Microsoftu. Oka-
zuje się jednak, że pomimo licznych podobieństw, programy MS Project i Project
Planner wyposażone są w nieco inny zestaw funkcji i tutaj również można powiedzieć,
że wybór jako narzędzia do projektowania i analizy przedsięwzięć tego programu bę-
dzie zależny od potrzeb i upodobań użytkownika (zob. rys. 6).

Wadą programu dla niektórych użytkowników może być brak polskiej wersji języ-
kowej. Program występuje tylko w wersjach angielskiej i niemieckiej. Dodatkową
zaletą natomiast może być kilkakrotnie niższa cena programu SmartWorks Project
Planner niż dwóch wcześniej omówionych narzędzi komercyjnych. Również istotną
zaletą programu Project Planner jest możliwość łatwego importu plików programu MS
Project.

4. GanttProject 2.0

Kolejnym programem do planowania przedsięwzięć jest rozwijany na zasadzie licencji
GPL program GanttProject 2.0. W porównaniu z poprzednio omówionymi programami
jest on wprawdzie narzędziem bardzo prostym i na razie z niewielką ilością dostępnych
funkcji, ale co najważniejsze, to projekt stale rozwijany i udoskonalany, który jest przy
tym w pełni darmowy, warto więc pamiętać również o jego istnieniu (zob. rys. 7).
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Program GanttProject w swojej obecnej formie jest narzędziem do przygotowywa-
nia jedynie planu przedsięwzięcia i w chwili obecnej zawiera tylko dwa moduły: Gantt
i Osoby. W module Gantt tworzy się, podobnie jak w omawianych wcześniej MS Pro-
ject i Product Based Planner, listę zadań wraz z określeniem czasu ich trwania oraz
zależności, które występują pomiędzy zadaniami. W module Osoby tworzy się arkusz
zasobów na wzór arkusza z programu Product Based Planner, gdzie podaje się tylko
nazwę zasobu i typ, również bez określenia kosztów zasobu. Podobnie jak we wcze-
śniej omówionych programach, po stworzeniu arkusza zasobów przyporządkowuje się
je do zadań i w wyniku tego otrzymuje się plan pracy w przygotowywanym projekcie.
Co ważne, w programie użytkownik ma możliwość skorzystania z narzędzia do analizy
PERT, dzięki czemu może sprawdzić różne warianty realizacji przedsięwzięcia. Zale-
tami programu są: możliwość eksportu i importu planów z wykresem Gantta z progra-
mu MS Project, uniwersalność programu (tworzony nie tylko dla platformy Windows,
ale również dla Linuxa) oraz polski interfejs użytkownika, natomiast wadą jest tutaj
brak możliwości wpisania kosztów oraz czasu trwania zadań mniejszych niż 1 dzień
(zob. rys. 8).

5. Open Workbench.1.4 GA

Ostatnim przedstawionym tu programem jest Open Workbench 1.1.4 GA. Podobnie jak
GanttProject, program ten jest darmowy i rozwijany jest na zasadzie Open Source (zob.
rys. 9).

Program Open Workbench, pomimo, że jest darmowym oprogramowaniem, zawie-
ra w sobie ogromną ilość funkcji i jest zbliżony pod względem możliwości do narzędzi
komercyjnych, takich jak MS Project czy SmartWorks Project Planner. Program został
podzielony na pięć podstawowych modułów:

– Favorites (zawierający Gantt Chart – czyli wykres Gantta z listą zadań, a także
CPM Network – diagram sieciowy na wzór MS Project oraz Phase Level Gantt – połą-
czenie arkusza zasobów z wykresem Gantta),

– Planning (zawierający WBS Definition – lista zadań z możliwością zmiany ich
typu, Dependency Definition – lista zadań wraz z ich powiązaniami, Resource Assig-
ments – arkusz zasobów wraz z określeniem kosztów zasobu),

– Executing (Schedule – lista zadań wraz z zasobami i kosztami, Dependency Sta-
tus – lista zadań wraz z kosztami i powiązaniami),

– Controlling (Status Update – kontrola wykonania zadań, Unused Availabity – za-
soby wraz z kosztami, Variance Analysis – analiza zadań – które są w realizacji, które
oczekują itd., Revise Schedule – Arkusz zasobów z aktualnymi kosztami, lista zadań
z potwierdzeniem realizacji),

– Filters & Sorts – widoki dodatkowe.
Jak można zauważyć, program przygotowany jest na bazie MS Project, a zatem sa-

ma obsługa oraz zasady przygotowania projektów przedsięwzięć będą podobne jak dla
produktu Microsoftu (zob. rys. 10). Największą zaletą, oprócz ogromnej funkcjonalno-
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ści programu, jest łatwość obsługi oraz zerowe koszty, co przy zazwyczaj dosyć wyso-
kich cenach tego typu oprogramowania komercyjnego ma ogromne znaczenie, zwłasz-
cza dla małych firm. Wadami programu są: brak możliwości ustalenia czasu trwania
zadań innego niż liczba dni (niemożliwe do wpisania w projekcie są zadania trwające
krócej niż 1 dzień), brak dostępności polskiej wersji językowej oraz brak możliwości
importu czy też eksportu plików z programu MS Project.

Wnioski

Najważniejszym wnioskiem, jaki łatwo można wysnuć, zapoznając się z charaktery-
stykami poszczególnych programów, jest to, iż wykorzystanie oprogramowania wspo-
magającego planowanie przedsięwzięć daje bardzo dokładną odpowiedź na najważ-
niejsze pytania związane z planowanym przedsięwzięciem, takie jak:

– jaki będzie czas trwania projektu?
– jakie będą potrzebne zasoby i w jakiej ilości?
– jak należy przyporządkować zasoby do zadań?
– jak duże będą koszty realizacji projektu?
Przedstawione tu oprogramowanie daje także odpowiedź na pytanie: czy w ogóle

przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania przy ustalonych założeniach projektu.
Można zatem powiedzieć, że komputerowa symulacja przedsięwzięcia nie tylko uła-
twia przygotowanie projektu, ale też w pewien sposób chroni użytkownika przed po-
dejmowaniem się realizacji przedsięwzięć niemożliwych do wykonania przy ustalo-
nych założeniach.

Zaprezentowane w niniejszym artykule programy są zatem doskonałym przykładem
możliwości wykorzystania komputera w dziedzinie wspomagania zarządzania,
a zwłaszcza planowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Każdy z przedstawionych
programów posiada oczywiście swoje zalety i wady, jednak oferowane przez nie funk-
cje nie tylko są w stanie znacząco przyspieszyć pracę przy projektowaniu przedsię-
wzięć, ale również dają odpowiedź na najistotniejsze pytanie w przypadku realizacji
przedsięwzięcia, tzn. „czy jest ono w ogóle możliwe do zrealizowania oraz jakie będą
jego przybliżone koszty?”. Dzięki odpowiedzi na takie pytania bardzo często można
uniknąć poważnych tarapatów, wynikających z podejmowania się realizacji projektów
przekraczających możliwości wykonawcy. Dodatkowym atutem programów do pro-
jektowania przedsięwzięć jest narzędzie do analizy PERT, dzięki której można dodat-
kowo otrzymać odpowiedź na pytanie o przypadki pesymistyczne oraz optymistyczne
w realizacji przedsięwzięcia. Można zatem powiedzieć, że programy wspomagające
planowanie przedsięwzięć powinny się stać obowiązkowym narzędziem, wykorzysty-
wanym w każdej dobrej firmie. Kończąc, warto zauważyć również, że wszystkie omó-
wione w artykule programy do planowania przedsięwzięcia wykorzystują planowanie
oparte na wykresie Gantta, a zatem zasady przygotowywania projektu przedsięwzięcia
są jednakowe dla każdego z tych programów. Wybór oprogramowania odpowiedniego
dla konkretnego użytkownika będzie się więc sprowadzał do sprawdzenia funkcjonal-
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ności każdego z programów, łatwości pracy w programie, wyboru interfejsu użytkow-
nika czy wreszcie opłacalności zakupu danego programu w przypadku narzędzi ko-
mercyjnych. Bardzo ważnym ułatwieniem przy dokonaniu wyboru odpowiedniego
programu jest możliwość sprawdzenia jego funkcjonalności dzięki udostępnieniu tych
programów w sieci Internet na stronach autorów oprogramowania. Każdy użytkownik
przed dokonaniem zakupu ma zatem możliwość wcześniejszej pracy z danym progra-
mem i sprawdzenia, które oprogramowanie najbardziej odpowiada jego osobistym
wymaganiom.

Bibliografia

Accord Software & Systems – User’s Guide for SmartWorks – Project Planner Enterprise Edition ver.
4.7; Virginia USA 2005.

Accord Software & Systems – SmartWorks – A Smart way to run your business – User’s help for
Project Planner; Virginia USA 2005.

Kosieradzki W., Product Based Planner 1.0, PCWorld 2005, nr 5; wyd. IDG Poland SA Warszawa
2005.

Managing Successful Projects with PRINCE2™, OGC, London, Stationary Office, 2002.
Murphy B., Project 2000 – to proste, wyd. RM, Warszawa 2002.
Open Workbench Brief; Materiały dostarczone wraz z oprogramowaniem OWB.
PRINCE – A tree minute Brief; materiały autorów oprogramownia PBP.



Zbigniew Handzel104

Rys. 1. Okno programu Microsoft Project 2003

Rys. 2. Okno właściwości zadania w programie MS Project
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Rys. 3. Okno programu Product Based Planner 2.2

Rys. 4. Okno właściwości zadania z zakładką koszty
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Rys. 5. Okno programu SmartWorks Project Planner 4.7

Rys. 6. Okno z właściwościami zadania w SW Project Planner
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Rys. 7. Okno programu GanttProject 2.0

Rys. 8. Właściwości zadania w oknie programu GanttProject 2.0
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Rys. 9. Okno programu Open Workbench

Rys. 10. Okno z właściwościami zadania w programie Open Workbench
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