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Lektion 1. - I gang med ms Project 

Introduktion til Projektstyring med MS Project 

Project 2010 er et avanceret projektledelse værktøj, som du kan bruge til at styre og følge op på enhver 
form for projekt, når det først er planlagt. Med Project 2010 kan du se hver eneste detalje i dit projekt på 
samme tid, så du kan følge udviklingen nøje. 

MS Project er et projektstyringsprogram, som kan bruges til effektiv planlægning, styring og 
kommunikation af projektplaner og projektoplysninger.  

Med MS Project planlægger man et projekt ved at oprette en opgaveliste og angive mål for tidsforbrug. 
Opgavernes start- og slut-tidspunkter og eventuel indbyrdes afhængighed kan angives.  
Oplysninger om ressourcer og opgavetildelinger tilføjes, så opgaverne kan udføres efter tidsplanen. 
Herefter kan alle involverede parter se, hvem der skal gøre hvad og hvornår.  Disse grundlæggende 
projektoplysninger kan vises i et Gantt-diagram. 

Projektets budget kan kontrolleres med oversigter over omkostninger for ressourcer og opgaver - og mange 
andre visninger og rapporter hjælper med overblikket under planlægningen - og under projektets 
udførelse. 

Når projektet er sat i gang, kan fremdriften kontrolleres løbende, og projektplanen kan evt. tilpasses med 
de nødvendige ændringer. Alle involverede parter kan ved hjælp af forskellige rapporter holdes informeret 
om projektets aktuelle tilstand. 

Når projektet er afsluttet, kan alle de indsamlede oplysninger evalueres med forskellige visninger og 
rapporter. Desuden kan projektets sluttilstand sammenlignes med den oprindelige projektplan, så man kan 
forbedre planlægningen og gennemførelsen af fremtidige projekter.   
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MS Projects grundelementer  

 
 

Følgende tre grundelementer danner grundlaget  
for MS Project: 
 
 

• Opgaver 

• Ressourcer 

• Kalender 

 
 

 

 
Opgaver   
Opgaverne er grundlaget i MS Project. Projektet nedbrydes i en række opgaver, til  
et niveau hvor opgaven er veldefineret med hensyn til: 
  

ο Opgavetype.  
ο Start/Slut.  
ο Varighed.  
ο Opgavesammenhænge og afhængighedstyper.  

 
 
 
Ressourcer   
Ressourcerne tildeles opgaven for at denne kan gennemføres. Der kan vælges mellem følgende typer 
ressourcer:  
 

ο Generiske ressourcer (f.eks. assistenter, konsulenter etc.).  
ο Personressourcer (f.eks. Jens Hansen).  
ο Udstyr (f.eks. kran, bil ).  
ο Materiale (f.eks. maling). 
ο Omkostninger (f.eks. flybilletter)  

  
 

 
Kalendere   
Ved opstart af MS Project vil der være nogle foruddefinerede kalendere. Projektet vil som standard være 
tilknyttet Standard kalenderen. 
 
Du kan enten tilpasse standard kalenderen eller oprette din egen.  Alle kalendere kan tilrettes efter 
virksomhedens egne tidsplaner og helligdage. 
 
Desuden vil der for hver ressource blive oprettet en kalender. Ressourcer er både tilknyttet 
standardkalenderen og sin egen kalender. 
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Skærmbilledet 

 

 
 

Når du starter Project op, vil programmet åbnes i Gantt diagram-visningen, som er standard visning.  
 
Gantt diagrammet er delt op i to dele. 
 

• I venstre side af Gantt diagrammet findes en række tabeller, der blandt andet kan brugs til at 
indtaste opgaver. 

 
• I højre side ses en slags ’kalender’ hvor de indtastede opgaver vises som søjler. Søjlerne har 

forskellige form og farve alt efter hvilken slags opgave, den repræsenterer.  
 

 
Project 2010 har fået tilføjet det kendte Bånd, som kom i de fleste andre Office programmer i version 2007.  
 
Øverst i skærmbilledet findes mini værktøjslinjen ’Hurtig Adgang’ som du kan tilpasse med de 
kommandoer, som du bruger mest. 
 
Under denne værktøjslinje findes båndet med de forskellige Faner, der hver indeholder kommandoer, som 
er typiske for de forskellige faser i et projekt. 
 
Også som noget nyt i version 2010 er der tilføjet en Tidslinje. 
 
I venstre side af programvinduet findes Oversigtspanelet, der giver hurtig adgang til forskellige visninger. 
Kan du ikke se panelet, kan du højreklikke på den blå lodrette bjælke, og fravejsmenuen vælge 
Oversigtspanel. 
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Visninger i Project 

(Billedet er kun en 

del af 

oversigtspanelet) 

Der findes omkring 30 forskellige visninger, der kan bruges til at indtaste, organisere og 
gennemgå projektet.  

Visninger er delt i tre overordnede grupper: 

• Ark
• Formular
• Diagram

Du kan vælge forskellige visninger for at ændre, hvordan projektoplysningerne vises.
Der er visninger til stort set alle de vinkler, du kan have brug for at se oplysninger om 
projektet i.  

Ændring af en visning føjer ikke nye oplysninger til eller fjerner oplysninger fra 
projektet. Det ændrer kun, hvordan projektoplysninger vises. 

Som standard åbnes Project i visningen Gantt diagrammet, hvilket normalt også er mest 
praktisk, da det er i denne visning, du indtaster opgaver etc. i. 

• Vælg en visning fra Oversigtspanelet i venstre side eller fra f.eks. Vis-fanen.

• Klik på flere visninger for at vælge mellem hele listen af visninger.

• Klik på flere visninger for selv at tilpasse en visning.

Kan du ikke se oversigtspanelet i venstre side, så skal du højreklikke på den grå linje og vælge 
Oversigtspanel fra genvejsmenuen. 

I Vis-fanen er visninger delt op i Opgavevisninger og Ressourcevisninger.  

Opgavevisninger 

• Gantt Diagrammet er standard visning i Project.

• Kalender visningen ligner en almindelig kalender med opgaver indtastet. Den ligner Outlooks

kalender. Visningen giver god mulighed for at sende tidsplaner til personer som er involveret i

projektet.

• Netværksdiagrammet er en planlægningsvisning, der blandt andet kan hjælpe dig med at overse

opgaveafhængigheder, når du opbygger din projektplan.
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Ressourcevisninger 

 

• Ressourceforbrug: Viser hvornår en given ressource arbejder. 

• Ressourceark: Bruges til at indtaste ressourcer. 

• Teamplanlægning: Bruges til at tilføje ressourcer til opgaver. 

Den letteste måde at blive fortrolig med visningerne på, er ved at åbne et eksisterende projekt,  
gå igennem de forskellige visninger, og se lidt på hvilke informationer de indeholder. 
 

 

 
Project har også genveje til visninger nederst i højre side 

af skærmbilledet.  
 

 
 

Project 2010 Standard visninger 

Visning Beskrivelse 

 
Gantt Diagram 

 
Viser en liste over opgaver med søjlediagram oplysninger. Brug denne visning til at 
indtaste og planlægge opgaver. 

 
Kalender 

Viser opgaver og varigheder i en månedskalender. Brug denne visning for at se 
opgaver planlagt i en specifik uge eller flere uger.  

 
Netværks Diagram 

Viser en sekvens eller et logisk diagram, der viser, opgaver og afhængigheder. 
Brug denne visning til at oprette og tilpasse en tidsplan i et flowdiagram format 

 
Opfølgning Gantt 

Viser en liste over opgaver i en tabel, med en baseline tidsplan og planlagte Gantt 
søjler for hver opgave. Brug denne visning til at sammenligne den hidtidige og de 
faktiske planer. 

 

Opgave Forbrug 
Viser en liste over opgaver, med visning af tildelte ressourcer for hver opgave. Brug 
denne visning til at se, hvilke ressourcer der er tildelt til, hvilke opgaver. 

 
Ressource ark 

Viser en liste over ressourcer og deres informationer i rækker og kolonner. Brug 
denne visning at indtaste og redigere generelle oplysninger for hver ressource 

 
Ressource Diagram 

 

Viser en graf, der viser dine ressourcer og deres omkostninger, tildelinger, osv. over 
tid. Brug denne visning til at se oplysninger om dine ressourcer over en bestemt 
periode. 

 

Ressource forbrug 
 
Viser opgaver grupperet under hver ressource. Brug denne visning til at vise 
arbejde eller omkostninger for hver ressource. 
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Kombinationsvisning: Opdel skærmen i to visninger 

 
Kombinationsvisning betyder at skærmen deles op i to forskellige 
visninger: 
 

• Fanen Vis > feltet Opdel visning > marker Detaljer > vælg fra 

rullelisten Detaljevisning, hvilken visning der skal vises nederst i 

programvinduet 

 

Fjern opdelingen: Træk den lodrette delestreg helt ned i bunden eller fjern markeringen i Detaljer. 

 

 

Tidslinjen  

 
Standardvisningen for Project 2010 er Gantt diagrammet med Tidslinjen som vises i toppen af program- 
vinduet, første gang du starter Project 2010. Hvis tidslinjen ikke er der, kan du vise den ved at vælge  fanen 
Vis og markere Tidslinje i gruppen Opdel visning.  
 
Du kan føje opgaver til tidslinjen og udskrive den som en oversigtsrapport for hele projektet. Eller du kan 
indsætte den i en e-mail som en rapport. 
 
Tidslinjen svare til Visios tidslinje, og er en nyhed i Project 2010.  
 

• Åbn og luk for tidslinjen ved at markere Tidslinje på fanen Vis. 
 
Tidslinjen åbner over den valgte visning, og kan blandt indsættes i et  
andet Office program. 

 
Tidslinjen viser de opgaver og milepæle, som du vælger skal indsættes på den.  
 

• Du kan føje opgaver til tidslinjen, og udskrive den som en oversigtsrapport for hele projektet.  
• Eller du kan indsætte tidslinjen i en e-mail som en rapport. 

 
Tidslinjen viser start- og slutdato for projektet. Den tidsperiode, der er synlig i for eksempel Gantt 
diagrammet, vises  med en lys blå søjle.  
 
Højreklik på tidslinjen og vælg fra genvejsmenuen Detaljeret tidslinje. Det 
’skrumper’ tidslinjen så opgavenavne ikke vises.   

 
• For at få opgaverne vist igen, højreklik og vælg Detaljeret tidslinje én gang til.  
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Ændre den viste periode: Hold musen søjlen og træk den blå linje mod højre eller venstre, for at ændre 

hvilken periode der vises. 

Udvid eller indskrænk den viste periode: Træk i de to tynde grå linjer der afgrænser området under den 

blå søjle, for at udvide eller indskrænke den viste periode. 

Juster Tidslinjen med Zoom-håndtaget: Du kan også ændre visningen i Tidslinjen 

ved at trække i Zoom-skydehåndtaget nederst i højre side af programvinduet i 

statusbaren.  

 

Føj opgaver til Tidslinjen 

 

 
 
 
Du kan både oprette nye opgave på tidslinjen og indsætte 
eksisterende opgaver. 
 

1. Marker tidslinjen med et klik. 

2. Vælg fanen Format > feltet Indsæt > Eksisterende opgave 

eller Opgave. 

3. Dialogboksen Føj opgaver til… åbnes. 

4. Vælg fra listen over opgaver, hvilke der skal indsættes på 

tidslinjen. 

  

 
 
Hvis det kun er en enkelt opgave der skal tilføjes, kan du også højreklikke i 
 Gantt dagrammet på opgaven  og fra genvejsmenuen vælge Føj til tidslinje.  
 
 
 

 



Kursus i ms Project  2010   

 

© Public Data / Public Kurser   www.publickurser.dk | www.publicdata.dk 
12

 
 
Opgaver vises på tidslinjen enten som Søjler (den mørkeblå) eller 
som Forklaringsbokse under eller over tidslinjen. 
 
Marker en opgave på tidslinjen, og vælg på fanen Format,  
om opgaven skal vises som en søjle eller en forklaringsopgave.  
 
Milestones vil altid blive indsat som Forklaringsbokse. 

 

 
Du kan også oprette Forklaringsopgaver fra Tidslinjen. 
 

1. Klik på Forklaringsopgave-knappen.  

2. Dialogboksen Opgaveoplysninger åbnes og du kan indtaste 

oplysningerne. 

3. Opgaven vil både blive vist på Tidslinjen og i tabellen Gantt-

diagrammet.  

 

 

Kopier Tidslinjen 

 
Du kan kopiere tidslinjen og sende den som en e-mail eller  
indsætte den i et andet program, for eksempel som i præsentation. 
 

1. Vælg fanen Format > Kopier tidslinje. 

2. Vælg hvordan Tidslinjen skal kopieres/sendes. 

 
 

 

Teamplanlægning 

 
Teamplanlægning er en ressourceplansvisning, der giver dig 
mulighed for at arbejde med din plan på en måde, som ikke 
har været mulig i tidligere versioner af Project.  
 
Med visningen Teamplanlægning kan du med et enkelt blik 
se, hvad dine gruppemedlemmer arbejder med, og flytte 
opgaver fra én person til en anden.  
 
Du kan også se og tildele ikke-tildelt arbejde, få vist 
overallokeringer og se opgavenavne såvel som 
ressourcenavne. 

 

 

 
Hvis en ressource f.eks. er overallokeret, kan du trække 
opgaven  til en anden ressource, hvorefter overallokeringen forsvinder.  



Kursus i ms Project  2010   

 

© Public Data / Public Kurser   www.publickurser.dk | www.publicdata.dk 
13

Teamplanner findes kun i Project Prof.  Versionen. Den sidste lektion i denne kursusbog omhandler 
Teamplanner. 
 

Fanen Filer 

 
Filer er det første faneblad på Project båndet. Modsat de andre faner, så overtager Filer hele program-
vinduet. For at komme ud af Filer skal du vælge en af de andre faner. 
 
De første fire kommandoer i Filer er kendte kommandoer, der ikke behøver så meget introduktion:  
 

• Gem 

• Gem som 

• Åbn 

• Luk 

De næste kommandoer indeholder forskellige ting, som det godt kan være værd at kigge lidt mere på.   
 
 
 

Oplysninger:  

 
• I højre side: Viser info om den aktive Projekt fil.  Klik på Projekt oplysninger (Project information) 

for at se statistik eller klik på Avanceret projektoplysninger for at se egenskaber for projektfilen, 

f.eks. titel. 

 

• I venstre side: klik på Arranger (Organizer) for at kopiere skabeloner/indstillinger fra andre 

projektfiler til denne fil eller fra denne fil til den globale skabelonsamling. 

 

Senest  

 
Kommandoen viser de sidst åbnede kommandoer. 

Hvis du et stykke tid skal arbejde på den samme projektfil, kan du klikke på tegnestiften  .  Så forbliver 
filen øverst på listen, uanset hvor mange andre projektfiler du åbner. 
 
Nederst i dialogboksen har du mulighed for at markere:

  
 
Det antal filer du vælger, vil blive vist i listen over senest åbnede filer i fanen Filer, startende med de filer 
du har ’sat fast’ på listen - hvilket giver lidt hurtigere adgang til filerne. 
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Ny  

 
Kommandoen bruges til at åbne projektfiler med.  
 
Det er der flere måder at gøre på, hvilket vi kommer ind på senere. Bemærk at du direkte fra denne visning 
kan søge på Microsoft websted efter Projekt skabeloner: 
 

 

 

Udskrivning  

 
 Dit dokument vises i højre side, så du kan se, hvordan det ser ud, inden at det udskrives.   
 
Bemærk de små ikoner nederst i højre hjørne af dialogboksen.  
De giver f.eks. adgang til at få vist 4 sider på én gang. 

 

Gem og send 

 
Kommandoen giver flere muligheder for at gemme og evt. sende Projektfilen. 
 
Kommandoen ’ Synkroniser med opgaveliste’ synkroniserer med en SharePoint opgave liste. 
 
Vælger du ’Gem projekt som fil’ får du muligheder for både at gemme som almindelig Project fil og som 
skabelon.  
 
Bemærk at der er flere filformater for en Project fil. Skal du dele dit Projekt med nogen, der arbejder med 
version 2007, så husk evt. at gemme i det format.  
 
Vær opmærksom på, at det kan give problemer at gemme i et ældre filformat, idet funktioner der kun 
findes i Project version 2010 forsvinder. For eksempel manuel planlægning. 
 

 

 

Hjælp  

 
Kommandoen indeholder diverse muligheder for at få hjælp til Project. 
 
Klikker du på det første punkt: ’Microsoft Office hjælp’ åbnes den kendte dialogboks ’Project Hjælp’. 
Det er også i punktet ’Hjælp’, at du kan kontrollere, om der er opdateringer til dit program.  
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Indstillinger 

 
Et klik på Indstillinger åbner dialogboksen Indstillinger for Project.  
 
Her kan du vælge indstillinger, dels for programmet og dels for den aktuelle projektfil. 
 
Efterhånden som du får arbejdet med Project, kan der være forskellige indstillinger, som du ønsker at 
ændre. For eksempel kan du ændre standard valuta fra kr. til Euro eller du kan ændre standard varighed 
fra 1 dag til 1 time. 
  

 
 
 

 

 

Højreklik og find kommandoer hurtigt 

 
De hyppigst anvendte kommandoer kan findes med ét højreklik.  
 
Når du højre klikker på et vilkårligt element i en visning, f.eks. en linje, en 
tabelcelle eller et diagram, vises en mini-værktøjslinje med en liste over 
de hyppigst anvendte kommandoer.  
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Opgaver til lektion 1. 

Opgave 1.1 Undersøg båndet og Backstage visningen i ms Project 2010 

1. Åbn ms Project, hvis programmet ikke er åben i forvejen.

2. Vælg Gantt diagram-visningen.

3. Klik på File-fanen. Backstage visningen åbnes.

4. Vælg Åbn.  Dialogboksen Åbn åbnes, find frem til kursusfilen ’1.1-båndetiproject2010’.

5. Klik på Oplysninger i venstre side.

6. Klik på Projektoplysninger øverst i højre side.

7. Vælg Avancerede egenskaber fra listen.

8. Dialogboksen Egenskaber for … åbnes.

9. Skriv en titel på dit projekt og klik på Ok-knappen for at lukke dialogboksen.

10. Skift mellem de andre faner og kig nærmere på indholdet i de forskellige bånd.

11. Du skal bruge øvelsesfilen i den næste opgave.

Opgave 1.2 Navigationsmuligheder i Project 2010 

I denne øvelse skal du bruge samme opgavefil som i sidste øvelse. 

1. Vælg Gantt diagram visningen.
Højreklik på opgave 4. ’Udarbejd omfang af analyse /

leverandørevaluering’.

En genvejsmenu vises, og en mini værktøjslinje åbnes. 

2. Brug mini værktøjslinjen til at vælge en farve til cellebaggrunden: Klik i mini værktøjslinjen på

rullepilen til højre for Baggrundsfarve-ikonet (malerspanden). Vælg under temafarver Olivengrøn

lysere 80%.

3. Marker opgave 41. Undersøg eksisterende leverandørkontrakter for indvirkninger

af ophævelsesklausul.. Klik på ’Rul til Opgave’ ikonet i fanen Opgave.

4. Højreklik på opgave 15. ’Udarbejd tekniske specifikationer for leverandørvalg’.

Klik på rullepilen til højre for 100 % -ikonet og vælg 75 % (færdig)fra rullelisten.
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5. Klik på tastatur-kombinationen Alt, U, M for at zoome ind på den 

markerede opgave. Kommandoen findes på fanen Vis > gruppen Zoom 

> Markerede opgave. 

 

6. Vælg fanen Vis vælges Tidsskala > Uger.  

Afprøv nogle af de andre muligheder. 

 

 

7. Marker alle opgaver fra opgave 9. til og med opgave 13. Vælg fanen Vis > feltet Zoom > Markerede 

opgaver. 

 

8. Afprøv Zoom skydehåndtaget nederst i højre side. 

 
9. Skift til visningen Teamplanlægning ved hjælp af ikonerne nederst i højre side. 

 
Luk opgavefilen uden at gemme ændringerne. 

 

 

 

Opgave 1.3 Tilpas båndet ved at tilføje en ny fane. 
 

 
 
Du skal i denne øvelse oprette en ny fane på båndet i ms Project. Fanen tilføjes de kommandoer, som 
bruges oftest når du opretter et projekt. 
 

1. Åbn en ny projektfil: Vælg fanen Filer > Nyt > Tomt Projekt. 

 

2. Højreklik et vilkårligt sted på båndet øverst i programvinduet og vælg Tilpas båndet fra 

genvejsmenuen. 

 

3. Dialogboksen Indstil Project åbnes i feltet Tilpas båndet.  Indstil Vælg kommandoer fra til Alle 

kommandoer.  

 

4. Klik på Sammenlign Projekter i listen under Hovedfaner. Klik på knappen Ny Fane nederst i højre 

hjørne af dialogboksen. 
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5. Klik på Ny Fane (bruger) under Hovedfaner og klik på knappen Omdøb. Kald fanen ’Opret ny 

projekt’. Omdøb også Ny gruppe (bruger) til det samme, vælg eventuelt et symbol til gruppen. 

 

6. Indsæt følgende kommandoer på den nye fane: 

1) Projektoplysninger 

2) Dokumentegenskaber 

3) Projektets hovedopgave 

4) Skift arbejdstid 

5) Indstillinger 

Marker i højre side under Hovedfaner den nederste linje at den nye fane Opret nyt projekt (bruger). 
Find i venstre side under Alle Kommandoer den første kommando – Projektoplysninger.  
Marker kommandoen og klik på knappen Tilføj.  
Fortsæt til alle 5 kommandoer er indsat på den nye fane. 
 

7. Klik på OK-knappen for at lukke dialogboksen. Project har nu fået tilføjet en ny fane på båndet. 

 

8. Hvis du ikke ønsker at fanen vises, men heller ikke ønsker helt at slette den, så kan du fjerne 

fluebenet til venstre for fanens navn. 

 

9. Marker værktøjslinjen og klik på knappen ’Fjern’ for at slette værktøjslinjen, hvis du vil have den 

helt fjernet fra Project. 

 

10. Lad projektfilen være åben til næste opgave. 
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Opgave 1.4 Tilpas værktøjslinjen Hurtig Adgang 

 

 

 
 
I denne øvelse skal du tilpasse mini værktøjslinjen Hurtig Adgang med nogle andre ofte brugte 
kommandoer.  
 
Værktøjslinjen giver hurtig adgang til kommandoerne, uanset hvilken fane der er aktiveret, og sparer dig 
dermed for en række museklik.  
 

1. Højreklik på værktøjslinjen og vælg fra genvejsmenuen ’Tilpas værktøjslinjen Hurtig Adgang’. 

 

2. Indstil ’Vælg kommandoer fra:’ til ’Alle kommandoer’. 

 

3. Indsæt følgende kommandoer. 

Brug de små pile yderst i højre side af dialogboksen for at ændre rækkefølgen  på kommandoerne 

og rykke dem længere op eller ned i listen.  
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1) Ny 

2) Åbn 

(Gem – allerede på værktøjslinjen) 

3) Luk 

4) <separator> (øverst på listen) 

5) Sideindstilling 

6) Vis Udskrift 

7) Udskriv 

8) <separator> 

(Fortryd – allerede på værktøjslinjen) 
(Annuller Fortryd – allerede på værktøjslinjen) 

9) <separator> 

10) Tilføj ressourcer 

11) Zoom ind 

12) Zoom ud 

13) Rul til Opgave 

 

4. Klik på Ok-knappen, når du er færdig med at indsætte kommandoerne. 
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Opgave 1.5 Eksporter den nye værktøjslinje og fane 

 

1. Højreklik et tilfældigt sted på fanerne og vælg 
 ’Tilpas Båndet’ fra genvejsmenuen. 
 

2. Klik på knappen importer/eksporter og vælg 
’Eksporter alle tilpasninger’. 

 

 
 
3.  Dialogboksen Gem fil åbnes.  Vælg hvor filen skal gemmes og giv den evt. et nyt navn.  
Klik på knappen Gem. 
 

4. Nulstil dine værktøjslinjer: Kikke på   
 
Vælg ’Nulstil alle tilpasninger’ og sig ’Ja’ til at slette alle tilpasninger. 
 
 

5. Importer din nye fane og værktøjslinje ved at klikke på Importer/eksporter og vælge Importer 
tilpasningsfil: 
 

• Find frem filen. 

Klik på Åbn.  

• Sig ja til at overskrive alle tilpasninger. 

Værktøjslinen er igen tilpasset og båndet har fået tilført den nye ekstra fane. 
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Opgave 1.6 Visninger i ms Project 

 

 

1. Åbn kursusfilen ’2.visninger’. 

 

2. Åbn Tidslinjen: Vælg fanen 

’Opgaver’. Klik på ikonet Gantt 

Diagram og rul ned til ’Flere 

visninger’. 

 

3. Dialogboksen ’Flere visninger’ åbnes. 

Vælg Gantt-diagram med tidslinje 

Klik på Anvend 

 

 

4. Slå Tidslinjen fra igen.  

 

Vælg fanen Vis. 

Fjern fluebenet i Tidslinje i feltet 

Opdel visning. 

 

 

Vælg fanen Ressource > Teamplanlægning 

 

5. Afprøv Zoom funktionerne: 

Højreklik på Tidsskalaen > vælg Zoom 

fra genvejsmenuen. 

 

Dialogboksen Zoom åbnes. 

Marker ’Hele Projektet’. 

 

6. Kig på hvilke oplysninger du kan se i  

Teamplanlægningen. 
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Opgave 1.7 Tidslinjen 

 
Føj Opgaver til tidslinjen 

 
• Åbn opgavefilen tidslinje, og marker opgaverne 8. – 20. 

• Højreklik og vælg fra genvejsmenuen Føj opgaver til tidslinje. 

2. Arranger opgaverne 

Når opgaverne er indsat på tidslinjen, kan du nemt omarrangere dem, så det ser bedre ud.  
 

• Træk opgaverne over eller under den grå bjælke, som repræsenterer projektet, for at vise 

opgaverne som billedforklaringer. 

• Træk opgaver op eller ned inden i den grå bjælke for at vise opgaver på forskellige rækker. 

Prøv dig frem!  

3. Formater Opgaverne 

Nu skal du justere lidt mere på tidslinjen, for at gøre den mere læsevenlig.  
 
Højreklik på opgaven Dybdegående analyse og vælg Fjern fra Tidslinje fra genvejsmenuen. 
Fortryd sletningen: CTRLCTRLCTRLCTRL-Z . 
 
Marker Tidslinjen og vælg fanen Format.  
 
Afprøv de forskellige datoformater og vælg det, som du synes 
passer gør datoerne korte men stadig lette at læse.  

 
Klik på Eksisterende opgaver og indsæt opgave 2, 5 og 23. 
 
Opret en ny Forklaringsopgave. Vælg selv opgavenavn. 
Læg mærke til, at den bliver indsat automatisk i Gantt 
diagrammet. 
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Indstil Tekstlinjer til at vise 3, det gør opgavenavnene lettere at læse.   
 
Afprøv forskellige farver og skrifttyper etc.  

 

4. Indsæt Tidslinjen 
 
Når du er tilfreds med formateringen, kan du indsætte tidslinjen i Word ved at klikke på kopier Tidslinje på 
fanen Format > Kopier Tidslinje > Præsentation. 
 
Åbn Word og indsæt tidslinjen i et nyt dokument. 
 
5. Formater tidslinjen:  

 
Når du indsætter Tidslinjevisningen, er elementerne indsat som individuelle figurer, der kan formateres.   
 
Marker tidslinjen i Word og vælg fanen Formater. Du kan nu ændre farve på tekst og boks, indsætte 
effekter etc. 

  

Gem og luk opgavefilen. 
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Lektion 2. 

Opret et nyt projekt 

INDHOLD 
•  

• Opret en projektfil 

• Opretprojektfil ud fra skabeloner 

• Gem projektet 

• Indtast projektoplysninger 
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Lektion 2. - Opret et nyt projekt 

 
Opret en Projektfil 

 
En projekt-fil indeholder mange oplysninger som for eksempel opgaver, afhængigheder mellem opgaver, 
ressourcer der skal løse opgaverne etc. .  
 
Du kan oprette et projekt fra en 
 

• Excel-fil  
• En eksisterende project-fil 
• En skabelon  
• En SharePoint opgaveliste. 

 
 Uanset hvad du vælger, skal du starte i fanen Filer. 
 
Her opretter vi en ny projekt-fil: 
 

1. Vælg Fanen Filer > Nyt > Tomt Project > knappen Opret eller CTRLCTRLCTRLCTRL-N eller ikonet ’Ny’  på 
værktøjslinjen hurtig adgang.  
 

2. En ny tom projektfil åbnes, og du kan gå i gang med at tilpasse dit projekt. 
 

 

Opret Projektfil ud fra skabeloner 

 
I stedet for at vælge Tomt projekt kan du i stedet vælge en skabelon eller at åbne et nyt projekt ud fra et 
eksisterende. 
 

 

 
Kommandoen Nyt ud fra eksisterende projekt’ er ikke altid anvendelig, 
fordi den bibeholder alt, inkl. oprindelige planer etc. 

 
 
En skabelon er ofte den hurtigste måde at komme i gang på, fordi den kan indeholde opgaver, ressourcer, 
indstillinger og endda estimerede arbejdstid og varighed.  
 
Når du gemmer en projektfil som en skabelon, kan du selv vælge, hvad der skal bevares af oprindelige 
værdier. 
 
Hvis du leder efter en speciel type skabelon, kan du indtaste nogle søgeord under fanen  
Filer > Nyt > Office.com skabeloner.  
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Gem projekt-filen 

 
Du kan gemme en projektfil på flere måder: 
 

• Fanen Filer > Gem eller Gem som. 
 

• Ikonet Gem  eller Gem Som  på værktøjslinjen  
Hurtig Adgang. 

 
• Tastaturkommandoen CTRLCTRLCTRLCTRL-S. 

 
 
 
Hvis det er første gang du gemmer filen, vil dialogboksen ’Gem Som’ 
blive åbnet, uanset hvilken metode du vælger. 

 

 

Du kan gemme din projektfil i flere forskellige formater, for eksempel også som en Excel fil. 
 
Hvis du vælger at gemme i et ældre Project format, version 2007 eller ældre, vil du få vist en advarselsboks, 
der oplyser at nye funktioner i version 2010, som manuel opgaveplanlægning, vil blive slået fra.  
 

 

 

 

 

 
• Kommandoen Gem gemmer og overskriver den eksisterende fil med det oprindelige 

filnavn. 
 

• Kommandoen Gem Som åbner dialogboksen Gem som, hvori du kan vælge et nyt 
filnavn. 
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Indtast projektoplysninger 

 
Når projekt-filen er oprettet og eventuelt gemt, skal du indtaste nogle generelle projektoplysninger.  
Du skal for eksempel vælge, hvornår projektet starter. 
 

 

 
 

1. Vælg fanen Projekt > feltet Egenskaber > Projektoplysninger. 

2. Vælg om Projektet skal planlægges  
fra start- eller slut dato.  

3. Vælg startdato og dags dato. 

4. Klik på OK-knappen for at lukke dialogboksen. 
 
 

 
Som standard er Project indstillet til at planlægge 
fra Projektets startdato. 

 
 
 
Prioritet bruges, hvis du har flere projektet samlet i ét Hoved-projekt. Lektion 15 handler om 
hovedprojekter og underprojekter.  
 
Statusdato bruges i forbindelse med opfølgning på projektet, og kan i øvrigt også indstilles andre steder i 
ms Project. 
 
Dags dato kan indstilles til en anden dato, hvis du har valgt at nye opgaver planlægges fra dags dato, og du 
ønsker at opgaver, som du indtaster, skal starte på anden dato. Men det er næsten lidt dobbelt arbejde.   
 
Kalenderen vil blive gennemgået i næste lektion. 
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Åbn dialogboksen Projektoplysninger automatisk 

 
Du kan i indstillinger for Project vælge, at dialogboksen Projektoplysninger altid åbnes automatisk,  
når du opretter et nyt projekt: 
 
 

1. Fanen Filer > Indstillinger > Avanceret. 

 

2. Marker Spørg om projekt… . 

 

3. Klik på OK-tasten for at lukke dialogboksen. 

 

 

 
 

Tilpas Project til dit projekt 

 
Ligesom alle andre Office programmer, så kan Project tilpasses til lige præcist dit projekt.  
 

1. Vælg fanen Filer > Indstillinger. 

2. Dialogboksen Indstillinger for Project åbnes. 
 
I denne dialogboks kan du for eksempel indstille standard varighed til timer i stedt for dage og valuta til 
Euro i stedet for kr.  . 
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Opgaver til lektion 2 
 

Opgave 2.1 Opret nyt projekt fra skabelon 

 
I denne opgave skal du oprette et nyt projekt ud fra en skabelon. 
 
 Microsoft stiller en række skabeloner gratis til rådighed. Disse kan blandt andet bruges til at undersøge, 
hvordan et ser ud, når det er opsat med ressourcer, opgaver etc. 
 

1. Vælg fanen Filer > Nyt. 
 

2. I højre side i feltet Office.com -skabeloner tastes HR for at søge efter en skabelon. 

 
3. I venstre side vises de skabeloner der er fundet. 

 

4. Klik på knappen Hent i højre side af skærmbilledet. 
 

5. Den valgte skabelon hentes og åbnes i ms Project. 
 

6. Luk filen uden at gemme. 
 




