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MS PROJECT PROJEKTIJUHTIMISPROGRAMMI LÜHIJUHEND 
 

DEMO: http://www.audentes.ee/~martin/msp/ link: 

Microsoft_Project_Standard_2003_Trial.exe 

K-338 arvutiklassis MSP programm: Start>Programs>Microsoft office>Microsoft Office 

Project 
 

A PROJEKTI ALGUS- VÕI LÕPPKUUPÄEVA JA PROJEKTI KALENDRI 

MÄÄRAMINE:  

1. Project > Project information: Schedule from: valides Start date, saad sisestada 

alguse 

2. Tools menüüst > valida Change working time> Märgi  püha/vaba päev >Nonworking 

time 
      > kalendri lehe all Options > tööpäeva kellaajad 

 

B GANTTI GRAAFIK (View menüüst  Gantt Chart või vasakääres olev Gantt Chart ikoon)  
 

I WBS ja WORK (töömäär) VEERGUDE LISAMINE GANTTI AJATABELISSE: 

1. selekteeri veerg, mille ette soovid uut veergu (klõpsi veeru pealkirjal);  

2. vali Insert põhimenüüst Column (ehk veerg)  

     (või parema hiireklahviga avanevast kiirmenüüst Insert Column) 

3. avaneb Column Definition aken (MS Project 2010-s Field Settings aken) 

4. Field Name lahtrist vali 1) WBS (task name ette) 2) Work (Duration e kestuse kõrvale)  

5. Title – võid anda veergudele eestikeelsed nimetused, nt Work veerule Töömäär jne 
 

II VEERGUDE EEMALDAMINE ehk PEITMINE AJATABELIST:  

selekteeri eemaldatav veerg > parema hiireklahviga veerupäises klikates kiirmenüüst Hide 

Column 
 

III ÜLESANNETE SISESTAMINE, REDIGEERIMINE, KUSTUTAMINE: 

Sisestamine: Trüki ülesanded Task Name veergu.   

Redigeerimine: vali tekst>paranda tabeli kohal redigeerimisreas 

Kustutamine: märgi ülesanne, klõpsides tema reanumbril> vajuta klaviatuurilt klahvi Delete. 

Ülesannete järjekorra muutmine: selekteeri ülesanne, klõpsides tema reanumbril (hiirekursor 

on must nool tervikuga paremale); sikuta hiirega ülesanne sobivasse kohta (kursor on nelja 

noolega rist) 

Ülesanderivi lisamine olemasolevate vahele: märgi rivinumbrile klikkides rida, mille kohale 

uut ülesannet soovid  
 

IV KESTUSE JA TÖÖMÄÄRA AJAÜHIKU MUUTMINE: 

1. Tools menüüst > valida Options > SCHEDULE leht  

(MS Project 2010 Project Options > SCHEDULE leht ) 
2. vali Work / Duration is entered in: vali  days (päevagraafiku jaoks hours või minutes) 
 

V AJA AJAÜHIKU JA KUUPÄEVADE ESITUSVIISI MUUTMINE: 

1. Tools menüüst > valida Options > EDIT leht >vali  days esitusviisiks lühim viis: d 

(MS Project 2010 Project Options > Advanced leht >vali  days esitusviisiks lühim viis: d) 

 

2.Tools menüüst > valida Options > VIEW leht >vali  date format esitusviisiks: Mon 28.01 

(MS Project 2010 Project Options > General leht >vali date format esitusviisiks) 
 

VI ÜLESANNETE HIERARHIA LOOMINE, EEMALDAMINE 

1. Märgi alaülesanded > klõpsi noolenuppu Indent  >tekivad alaülesande taanded,WBS 

number. 
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2. Kui soovid ülesande alluvust tühistada, siis klõpsi vasaksuunalise noolega nuppu Outdent 

.  

Mitu korda nuppe järjest vajutades muutub korraga mitu hierarhiataset üles- või allapoole. 
 

VII KESTUSTE, VERSTAPOSTIDE, KUUPÄEVADE, RESSURSSIDE SISESTAMINE 

Trüki Duration veergu (1 day? asemele) ainult alamülesannete kestused. Peaülesande arvutab 

programm. Fikseeritud olulised tähtajad esitada verstapostidena – kestuse lahtrisse trüki 0 days.  

 Ülesannete algus- ja lõpukuupäevad sisestada vaid fikseeritud väliste tähtaegade puhul.  

NB! Enamus töödele jätta kpv sisestamata – kuupäevad tulenevad  ülesannete 

sõltuvusseostest! 

Ressursid sisesta ressursiveergu (semikooloniga mitu ressurssi) või View>Resource Sheet 

lehele (MS Project 2010 puhul võib selleks klõpsata kaks korda rea ees olevale numbrile, et 

avaneks Information >Resources. Teine võimalus on klõpsata parema hiireklahviga rea ees 

olevale numbrile>information>resources) 
 

VIII SÕLTUVUSSEOSTE LOOMINE, EEMALDAMINE 

Loomine: selekteeri ülesanded >klõpsi nuppu Link Tasks . Eemaldamine: Unlink Tasks 

.  

NB! Eraldi asuvate ülesannete selekteerimiseks hoia all Ctrl klahvi. 

  

IX ALA- ja KOONDÜLESANNETE PEITMINE, ESILETOOMINE 

Peitmine: märkida hiirega peaülesanne > vajuta  nupule tööriistaribal > 

      kui alaülesanded on peidetud, tekib koondülesande nimetuse ette + märk  

Peidetud ülesannete esiletoomine: klikkides 2 x koondülesande ees oleval +märgil või   

nupuga  

 

C  GANTTI GRAAFILINE OSA                NB!    + ja – luubi nupp – graafiku 

suurendus/vähendus 

I AJASKAALA MÄÄRAMINE JA MUUTMINE 

1. Klikkida hiire parempoolse klahviga ajaskaalal (või avada põhimenüü Format) 

2. Valida rippmenüüst Timescale 

3. Määrata 3- või 2- tasandiline ajaskaala täpsusaste ja esitusviis:  

      Top Tier -aasta, Middle Tier -kuud ja nädalad, Bottom Tier- kuupäevad  
 

II ÜLESANDERIBADE HIERARHIASTIILIDE KUJUNDAMINE, RIBATEKSTIDE 

LISAMINE 

Koond- ja alaülesande joonte kujundus: 

1. Valida põhimenüüst Format > Bar (riba/joon) 

2. Bar shape lehel määra pea- ja alaülesande joontele mustvalges väljatrükis eristuv 

kujundus 

3. Bar text lehel Left - riba ette vali tühjal lahtril klikates lahtri parempoolsest noolest WBS  

   Right – riba järgi näidatavateks andmeteks vali ressurss -  Resourse Name  

(MS Project 2010 Resources Names) 

 


