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AGENDA

Orodja za upravljanje z 

aktivnostmi, delitev, 

zapiske in komunikacijo

• Outlook (opravila, 

koledar)

• Teams (Sharepoint, 

OneNote, Planner)

• Azure Boards

Orodja za vodenje 

procesov

• Prikaz konkretnih 

primerov izdelanih 

aplikacij

Namenska orodja za 

vodenje projektov

• Project

• Proffesional, Server

• Online

• for the Web

• Azure DevOps

• Dynamics 365 Project 

Operations
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1.

Project ekosistem

Resursi Čas Stroški

Izbira vrste projekta

Agile/Scrum

Klasični projekti

KanBan

Namen posamezne 
metodologije

za obsežne, predvidljive projekte

Namenska orodja za vodenje projektov 
načrtovanje, optimizacija, vodenje in spremljanje projektov

za kompleksne in manj predvidljive 
projekte

za kompleksne in manj predvidljive 
projekte

Poročila glede na ciljno 
skupino ali vrsto

Bottle neck

Spremljanje porabe stroškov

Planiranje resursov

Office 365 ekosistem Teams

Hitrejša in bolj enostavna 
komunikacija

Ekipe in pravice

SharePoint

Prenos potrebnih dokumentov 
na skupno mesto in pravice

Orodja za upravljanje z aktivnostmi, delitev, zapiske in komunikacijo
orodja za boljšo komunikacijo, delo na skupnih dokumentih, vodenje zapiskov ekip)

3.

OneNote

Vodenje zapiskovTeams
Share
Point

Izdelava prilagojenih obrazcev in 
aplikacij

One 
Note

Power Apps Power Automate

Avtomatizacija rutinskih opravil

PBI

Analitika in predlogi ukrepov

Orodja po meri za vodenje procesov (Power Apps, PowerAutomate in Power BI)
orodja za prilagajanje uporabniške izkušnje, avtomatizacijo workflow-ov in spremljanje KPIjev2.

…
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VSAKODNEVNE AKTIVNOSTI
upravljanje z aktivnostmi, delitev, zapiski in komunikacija
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VIRTUALNA PISARNA

razmere so nas prisilile v hiter odziv in ad-hoc vzpostavitev virtualnih 
pisarn, da so lahko nujni procesi dela potekali nemoteno

Komunikacija

• Vodstvo, uprava

• Vodje oddelkov

• Zaposleni med 

seboj

Dokumenti

• Dostop do 

poslovnih 

dokumentov

• Skupno delo na 

dokumentih

Naloge

• Dodeljevanje nalog

• Spremljanje 

aktivnosti ekip in 

posameznikov
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PRILAGODLJIVOST

▪ Teams kot del Microsoft 365 
ekosistema, omogoča enostavno 
uporabo in hiter dostop do vseh 
potrebnih aplikacij in dokumentov za 
delo ne glede na to kje smo.

▪ Vse, kar potrebujemo, je ustrezna 
naprava (računalnik, prenosnik, 
telefon, tablica) in internetna 
povezava. 

▪ Izkušnja naj bo za uporabnike na vseh 
napravah in na vseh lokacijah enaka.
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VARNOST IN SKLADNOST

POSKRBIMO ZA VARNOST

• Prikaz varnostnih vrzeli na enem 
mestu z Microsoft Secure Score

• Izločanje varnostnih groženj z 
Advanced Threat Protection

• Oddaljeno blokiranje 
kompromitiranih naprav ali 
uporabnikov

OHRANIMO SKLADNOST S PREDPISI

• Prikaz nivoja skladnosti s Compliance
Score

• Retention Policies za določanje 
trajanja hranjenja informacij

• Data Loss Prevention za 
preprečevanje odtekanja občutljivih 
informacij

• Sistem je certificiran s strani večine 
pomembnejših institucij za preverjanje 
skladnosti (seznam)

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/compliance-servicedesc


© B2 d.o.o.

TEAMS
ORODJE ZA KOMUNIKACIJO

▪ Učinkoviti sestanki

• Sestanka se lahko udeležimo kjerkoli
in na katerikoli napravi

• Potekajo on-line, vse kar 
potrebujemo je zgolj internetna 
povezava

• Sestanku se lahko pridružimo na več 
načinov (hipna prijava, objava na 
zidu ali Outlookov koledar).

▪ Komunikacija je lahko govorna ali 
v video obliki, kontekstna s kratkimi 
sporočili, ena na ena ali v večji 
skupini, na prenosniku ali telefonu…
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TEAMS + SHAREPOINT
UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI IN ZAPISKI

▪ Orodje Teams predstavlja središče 
sodobne pisarne, ki omogoča:

• oblikovanje ekip glede na naravo 
dela (oddelčne ekipe, projektne 
skupine…) za poenostavitev 
sodelovanja zaposlenih,

• dostop do relevantnih dokumentov 
– vse na enem mestu,

• učinkovito hkratno delo na istih 
dokumentih,

• varen dostop do vsebinskih virov.
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▪ Tako vodje kot zaposleni lahko kar med 

sestankom preverijo stanje že 

razporejenih nalog in si dodelijo nove. 

Naloge se organizira z orodjem 

Planner, ki je umeščen kot del okolja 

Teams in omogoča:

• sprotno spremljanje stanja nalog in 

opravil,

• dodeljevanje opravil drugim,

• dodajanje kontrolnega seznama 

opravilom in prilog ali povezav,

• spremljanje statistike uspešnosti 

izvajanja opravil.

Teams + Planner
Dodeljevanje in spremljanje opravil
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DELOVNI PROCESI
podpora in orodja po meri
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PROJEKTNO DELO
namenska orodja za načrtovanje, optimizacijo in spremljanje
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NAČRTOVNJE IN SPREMLJANJE

KLASIČEN (kaskadni) pristop pri 

načrtovanju in spremljanju

• namen: za obsežne, predvidljive 

projekte 

• deležniki: naročnik, vodja projekta, 

projektna ekipa

• postopek: sestava projektnega sistema 

(ekip, pravil…), načrtovanje, izvedba s 

periodičnimi sestanki, spremljanje, 

poročanje, zaključek

• oblika: gantogram z dodanimi viri in 

stroški; CPM z identifikacijo nujnih 

opravil

• zahteve: natančen načrt z dodanimi viri 

in stroški ter soodvisnostmi med 

opravili, je potrebno pripraviti že na 

začetku

SCRUM pristop pri načrtovanju in 

spremljanju

• namen: za kompleksne in manj 

predvidljive projekte

• deležniki: naročnik, lastnik produkta 

(prodct owner), scrum mojster (scrum

master), razvojna ekipa

• postopek: načrtovanje sprinta, izvedba 

(z dnevnimi sestanki), pregled 

narejenega, retrospektiva… (zahteve 

navedene v t.i. product backlogu, ki je 

pravzaprav seznam čakajočih zahtev)

• oblika: projekt členjen na krajše sprinte 

(nekaj tednov) in prikazan v obliki 

dinamične tabele

• zahteve: transparentnost (vsi vidijo vse) 

in prilagoditev ustaljenih navad

KANBAN pristop pri načrtovanju in 

spremljanju

• namen: za manj kompleksne in v večji 

meri predvidljive projekte oz. procese

• deležniki: naročnik, lastnik produkta 

(prodct owner), agilni trener (agile

coach), razvojna ekipa

• postopek: načrtovanje, izvedba (z 

dnevnimi sestanki), prenos opravil med 

fazami, ko opravila zapustijo eno fazo, 

se ta napolni z novimi opravili iz t.i. 

product bacloga ali predhodne faze (t.i. 

pull sistem), ob zaključku opravila 

zapustijo razpredelnico

• oblika: projekt členjen na postopkovne 

faze (WIP)  in prikazan v obliki 

dinamične tabele

• zahteve: natančno sledenje in redno 

premikanje opravil med fazami

KLASIČNO AGILNO
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KLASIČEN - KASKADNI PRISTOP
načrtovanje, spremljanje in poročila



MS Project 

Professional
klasičen pristop načrtovanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop načrtovanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop načrtovanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop spremljanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop poročanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop poročanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop poročanje



MS Project 

Proffesional
klasičen pristop poročanjeMS Project 

Professional
klasičen pristop poročanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop poročanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop poročanje



MS Project 

Professional
klasičen pristop poročanje
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AGILEN PRISTOP
načrtovanje, spremljanje in poročila



MS Project 

Professional
agilen pristop načrtovanje



MS Project 

Professional
agilen pristop načrtovanje



MS Project 

Professional
agilen pristop načrtovanje



MS Project 

Professional
agilen pristop spremljanje



MS Project 

Professional
agilen pristop poročanje



MS Project 

Professional
agilen pristop poročanje
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INTEGRACIJA Z OBLAKOM
Sharepoint, Project Online, Project for the Web



Integracija Projecta s 

Sharepointom



Integracija Projecta s 

Sharepointom





Integracija Projecta s 

Sharepointom



Project for the Web



Project for the Web



Project for the Web



Project for the Web



Project for the Web



Project in Power BI



Project in Power BI



Project in Power BI



Project in Power BI



Project in Power BI



Project in Power BI



Project in Power BI



Project in Power BI
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ZMOGLJIVOST PROJEKTNIH ORODIJ
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Planner

Project for the Web (P4W)

Project Professional (namizni)

Project Online (PWA)

Portfolio Analyzer

Roadmap

Azure DevOps
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VPRAŠANJA

?

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/exchange-teams-interact
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST

.

Rok Godec rok.godec@b2.eu

https://www.linkedin.com/in/rok-godec-6839562b
mailto:rok.godec@b2.eu
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