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Manual demo lectie curs Curs Project 2010  

 

Capitolul 4: Alocarea resurselor la activităţi 

Atribuirea unei resurse la o activitate 
 

Preambul 
După ce am creat resursele necesare realizării proiectului, Microsoft Project ne permite să atribuim una sau mai multe resurse unei activităţi. 
 

Pasul 0 
Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare  (trebuie sa fiti logat in contul dvs.pentru a putea accesa acest fisier resursa) din partea 

dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător. 

 
Pasul 1 

Execută un click pe activitatea indicată (1). 

Execută un click pe comanda indicată (2). 
Execută un click pe resursa indicată (3). 

Execută un click pe butonul indicat (4). 

În acest moment, resursa selectată a fost alocată activităţii curente. 
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Pasul 2 

Avem posibilitatea de a selecta o altă activitate, chiar dacă suntem în meniul de atribuire a resurselor. 

Execută un click pe activitatea indicată (1). 
Execută un click pe resursa indicată (2). 

Execută un click pe butonul indicat (3). 

Execută un click pe butonul Close (4). 
În acest moment, activităţilor selectate anteriori li s-au atribuit resursele dorite. 
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