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PlanMan Project 2016 päivitys ja uudet ominaisuudet 

Päivitys uuteen versioon 1.0.261.0 rev 317 

 
 

Nyt kannattaa päivittää PlanMan Project 2016 uuteen versioon. Tällä hetkellä käyttämäsi version näet 

käynnistämällä ohjelman ja katsomalla ”Tietoa ohjelmasta” –ikkunasta versiotiedon. Ohjelman 

päivittäminen onnistuu kahdella tavalla. 

Huom! Tämä versio toimii vain Windows 7 - tai uudemmissa Windows –käyttöjärjestelmissä (ei 

toimi Windows XP:ssä/Vistassa) 

Vaihtoehto 1.  

Käynnistä päivitys seuraavasta linkistä: 

PlanMan Project 2016 -päivitys 

Vaihtoehto 2. 

 Käynnistä PlanMan Project 2015 ja valitse Päävalikosta ”Tarkista päivitykset” 

  

http://www.planman.fi/ver/setup.msi
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Uudet ominaisuudet 

Yleistä 

Ohjelmiston uudessa versiossa on parannettu ohjelman visuaalisuutta ja laajennettu entisten 

ominaisuuksien mahdollisuuksia. Esim. kuvaajan skaalan voi määritellä manuaalisesti ja kuvaajan saa nyt 

myös riveittäin, jolloin kuvaajaan tulee jokaista taulukkoriviä kohden oma kuvaaja. Aikataulukkoon ja 

kuvaajaan saa nyt lukemista helpottamaan taulukon taustaväritykset ja parillisten rivien taustaväritys 

taulukkoon sekä aikataulukkoon että kuvaajaan on lisätty.  

Taulukon rivien korkeuden voi määritellä nyt rivikohtaisesti vaihtoehtona vakiokorkuisille riveille. Tällöin voi 

lisätä korkeutta niille tehtäville, joilla on pitkiä tekstejä ja rivittää niiden teksti usealle riville. 

Matriisin soluihin voi nyt syöttää arvoja, joka tuo uuden tavan esim. lisätä tehtäviä tai muokata tietyn 

kokonaisuuden arvoa. esim. määrän muutos jossain sijainnissa. 

Paikka-aikakaavion visuaalisuutta on lisätty mm. tilanneviivoista koostettavalla toteutuneen määrän 

kertymällä. 

Pystyalueita voidaan jatkossa käyttää aikataulukon ja kuvaajan periodien perusteena, jolloin saadaan 

vaihtuvan mittaisia periodeja. 

Resurssien saatavuus voidaan määritellä aikataulukon avulla vaihtelevaksi eli saatavuus voi vaihdella esim. 

päivittäin/viikottain/kuukausittain. 

Monisivutulostus on uutena vaihtoehtona tulosteen esikatselussa. Toiminnolla saa tuotettua esim. A4 –

kirjoittimella ison tulosteen, joka teipataan useasta A4-tulosteesta. Tulosteeseen valitaan vaakasuunnassa 

ja pystysuunnassa käytettävien sivujen määrä. 
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Tiivistelmä uusista ominaisuuksista: 
 

Yleistä: 

 Symbolityylejä lisätty käyttäen Windings3, Webdings ja Lucita console –merkistöjä. Nyt voi käyttää 

myös kirjaimia symboleina. 

 Ohjelman päivämäärämuoto –vaihtoehtoihin on lisätty ”Tyhjä”, jolla saa tuotettua esim. pelkän 

kellonajan. 

 Galleria/Projekti –ryhmän projektikansiossa näytetään myös alikansiot tiedostoineen. 

 Tehtävälle on lisätty tuloksen arvo (earned value) –kenttiä 

 

Taulukko: 

 Vaihteleva rivikorkeus –tila taulukolle, jolloin kullekin riville voi määritellä oman korkeuden. 

 Rivikorkeuden säätö kaikille riveille taulukon päältä tai aika-alueen päältä hiiren rullalla Shift-

näppäin pohjassa. Ei vaikuta ”Vaihteleva rivikorkeus” –tilassa kuin tyhjille riveille. 

 Parillisten rivien taustatyylin korostaminen ”Joka toinen rivi värjätty” –toiminnolla, jolloin taulukkoa 

on helpompi lukea/tulkita. Taulukon rivien taustavärin saa nyt myös janakaavion/aikataulukon ja 

kuvaajan aika-alueelle lukemista helpottamaan. 

 Sarakeotsikon klikkaus ja arvon syöttö ko. sarakkeeseen kaikille riveille tai arvon poisto ko. 

sarakkeesta kaikilta riveiltä DEL-näppäimellä. 

 Sarakkeen arvon asettaminen toisesta sarakkeesta sekä tietyn arvon asettaminen kaikille/valituille 

riveille ”Aseta valituille” – ja ”Aseta kaikille” –toiminnoilla. 

 Ryhmittelyrivillä tietojen syöttö sallittu 

o jos numero-kenttä on hierarkisesti summattu: jakaa arvon suhteessa ryhmittelyyn 

kuuluville 

o jos numero-kenttä ei ole hierarkisesti summattu: periyttää syötetyn arvon kaikille 

ryhmittelyyn kuuluville 

o jos teksti-kenttä: peritään syötetty arvo kaikille ryhmittelyyn kuuluville 

 Rajaus-panelin ”Vain aika-alue” –toimintoon lisää vaihtoehtoja 

o –Kuvaajissa: Tehtävärekisteri, Resurssirekisteri, Paikka 

o –Aikataulukossa: Tehtävärekisteri, Resurssirekisteri, Paikka 

o –Paikka-aikakaaviossa: tehtävärekisteri, resurssirekisteri 

o –Omien tekstikenttien  arvolistojen käyttö rajauksessa 

 

Lomake: 

 Logiikkakentän kontrolli muutettu listaksi, jossa vaihtoehtoina ”Kyllä” ja ”Ei”. 
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Janakaavio: 

 Summatehtävien janojen tyyli, kun janat piirtyvät alatehtävistä. ”Summajanat tulostuvat” –

toiminnolla valitaan piirtyvätkö janat käyttäen summatehtävän tyyliä vai alatehtävien tyyliä. 

 Tavoitejanan esittäminen käyttäen suunnitelmajanan tyyliä. 

 Summatehtävän kestollisen valmiuden laskenta huomioiden alatehtävien valmius seurantahetkeen 

nähden. Jos käynnistyneet alatehtävät ovat valmiita ennen seurantahetkeä ja seurantahetken 

jälkeen ei ole toteutumia, niin summatehtävän toteutuma on seurantahetkessä. 

 Taulukossa käytetyn rivin taustavärjäyksen näyttäminen ”Taulukon rivin tyyli” –toiminnolla. 

 Parillisten periodien esittäminen omalla taustatyylillä ”Aikaväritys” –toiminnolla (Ei käytössä, 

Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes, Vuosi) 

 Aika-alueen ”Snap” –ominaisuus, jolla zoom/scroll toimii ”nykäyksittäin” valitun snapin 

mukaan (Ei mitään, päivä, viikko, 2 viikkoa, kuukausi, neljännes, vuosi) 

 Keskimmäisen janatekstin esittäminen periodeittain myös tekstikentistä 

 

 

Aikataulukko: 

 Aikataulukon isojen numeroarvojen korostaminen. Toiminto laitetaan päälle sovellusasetuksissa. 

 Tehtävän ”Tulot tehtävä” eli suoratulo syötettäväksi aikaväliarvona aikataulukon periodeille. 

 Resurssirekisterin ”Saatavuus kpl” syötettäväksi aikaväliarvona aikataulukon periodeille, jolloin 

saadaan määriteltyä periodeittain vaihtuva resurssin saatavuus. Resurssille on määriteltävä 

”Saatavuusjakso” eli millä periodeilla (h, päivä, viikko, kk….)  saatavuus syötetään. 

 Taulukossa käytetyn rivin taustavärjäyksen näyttäminen ”Taulukon rivin tyyli” –toiminnolla. 

 Parillisten periodien esittäminen omalla taustatyylillä ”Aikaväritys” –toiminnolla (Ei käytössä, 

Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes, Vuosi) 

 Aika-alueen ”Snap” –ominaisuus, jolla zoom/scroll toimii ”nykäyksittäin” valitun snapin 

mukaan (Ei mitään, päivä, viikko, 2 viikkoa, kuukausi, neljännes, vuosi) 

 Aikataulukon periodi-vaihtoehdoksi ”Pystyalueet”, jolloin periodit voivat olla vaihtelevan 

mittaisia. 

 

Kuvaaja: 

 Omalla rivillään -ominaisuus, jolloin kutakin taulukon riviä kohti tulee oma kuvaaja omalla skaalalla. 

 Manuaaliskaalaus automaattiskaalauksen rinnalle. 

 Pikakuvaaja: taulukon Numeroarvoista ”ALT + klikkaus” oma kuvaaja tiedon analysointiin 

 Taulukossa käytetyn rivin taustavärjäyksen näyttäminen ”Taulukon rivin tyyli” –toiminnolla. 

 Parillisten periodien esittäminen omalla taustatyylillä ”Aikaväritys” –toiminnolla (Ei käytössä, 

Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes, Vuosi) 

 Aika-alueen ”Snap” –ominaisuus, jolla zoom/scroll toimii ”nykäyksittäin” valitun snapin 

mukaan (Ei mitään, päivä, viikko, 2 viikkoa, kuukausi, neljännes, vuosi) 

 Aikataulukon periodi-vaihtoehdoksi ”Pystyalueet”, jolloin periodit voivat olla vaihtelevan 

mittaisia. 

 Kuvaajan malleihin lisätty ”Tuloksen arvo” -kuvaajamalli 
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Matriisi: 

 Matriisin soluissa isojen numeroarvojen korostaminen. Toiminto laitetaan päälle 

sovellusasetuksissa. 

 Matriisissa tietojen ylläpito ja uusien tehtävien lisääminen kentistä, jotka ovat ylläpidettäviä, kuten 

Määrä, Kesto, Numero1…60. Esim. Tehtäväelementissä, jossa matriisin ryhmittelynä on paikka, voi 

lisätä paikka-sidonnaiset tehtävät syöttämällä kuhunkin matriisin soluun ko. paikassa suoritettava 

määrä. 

 

Paikka-aikakaavio: 

 Tehtävän suunnitelma-viivan värin käyttö toteutuma/tavoite/aikaväliarvo –viivoissa.  

 Tilanneviivojen toteutuneista määrä-tiedoista saadaan oma toteutumakäyrä. 

 

 

Tulosteen esikatselu: 

 Monisivutulostus ison tulosteen tuottamiseksi leikkaa/liimaa –ajatuksella. Vaihtoehtoinen tapa 

tulostaa nykyisen yksittäissivujen tulostamisen rinnalle.  

 

 

Näkymä: 

 Näkymän aikavälin tallennus ”Tallenna aikaväli” –toiminnolla, jolloin ko. näkymälle tallentuu 

projektitiedostoon talteen viimeksi käytetty aikaväli. Oletuksena ohjelma hakee näkymille koko 

projektin aikavälin projektin avauksessa. 

 

Sovellusasetukset: 

 ”Joka toinen rivi värjätty” –toiminnossa käytettävän täyttötyylin määritys. 

 Suosikkityylien vienti/tuonti tekstitiedostoon. Toiminnolla voi siirtää muokkaamansa suosikkityylit 

toiselle käyttäjälle. 

 ”Aikaväliarvot siirtyy” –tila, jolla voi määritellä siirtyvätkö tehtävillä/resursseilla olevat aikaväliarvot 

tehtävien/resurssien ajoituksen muuttuessa. 
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Tarkka kuvaus uusista ominaisuuksista kaavioittain: 

 

Yleistä: 
 

Symbolityylit: Symbolityylejä on lisätty käyttäen Windings3-, Webdings- ja Lucita console –merkistöjä. Nyt 

voi käyttää myös kirjaimia symboleina. 

 

 

 

Päivämäärämuoto: Ohjelman päivämäärämuoto –vaihtoehtoihin on lisätty ”Tyhjä”, jolla saa tuotettua 

esim. pelkän kellonajan.  Päivämäärämuodon voi muokata taulukon/janakaavion/matriisin osalta kaavion  

alareunassa olevasta -painikkeesta. 
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Galleria/Projektit: Galleria/Projektit –ryhmän projektikansiossa näytetään myös alikansiot tiedostoineen. 

Projektikansion, jota alikansioineen näytetään panelissa valitaan  -painikkeella. 

 

 

Tuloksen arvo –kentät tehtävälle: Tehtävälle on lisätty seuraavat tuloksen arvo (earned value) –kentät: 

BCWP = tavoite.kust * kesto-%   (earned value EV) 

BCWS = tavoite.kust seurantahetkellä (PV) 

CV = BCWP - Toteutuneet kustannukset 

SV = BCWP - BCWS 

CVI = CV / BCWP 

SVI = SV / BCWS Galleria/Projektit 
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Taulukko: 
 

Vaihteleva rivikorkeus: Vaihteleva rivikorkeus –tila taulukolle, jolloin kullekin riville voi määritellä oman 

korkeuden. Tila valitaan taulukon vasemmassa reunassa olevasta elementin nimipalkin pikavalikosta ja 

rivikorkeutta säädetään taulukon rivinumerosarakkeesta. 

 

 

 

 

Rivikorkeuden säätö kaikille riveille: Rivikorkeuden säätö kaikille riveille taulukon päältä tai aika-alueen 

päältä hiiren rullalla Shift-näppäin pohjassa. Toiminto ei vaikuta ”Vaihteleva rivikorkeus” –tilassa kuin 

tyhjille riveille. 

 

Joka toinen rivi värjätty: Parillisten rivien taustatyylin korostaminen ”Joka toinen rivi värjätty” –

toiminnolla, jolloin taulukkoa on helpompi lukea/tulkita. Taulukon rivien taustavärin saa nyt myös 

janakaavion/aikataulukon ja kuvaajan aika-alueelle lukemista helpottamaan. Toiminto valitaan taulukon 

alareunassa olevan -painikkeen pikavalikosta: 
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Täyttötyyli määritellään Sovellusasetuksissa:  

 

 

Esimerkki joka toisen rivin värjäyksestä: 
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Arvon syöttö kaikille riveille tai arvon poisto: Sarakeotsikon klikkaus ja arvon syöttö ko. sarakkeeseen 

kaikille riveille tai arvon poisto ko. sarakkeesta kaikilta riveiltä DEL-näppäimellä. Toiminnolla on helppo 

muokata kaikkia rivejä kerralla. 

 

Aseta valituille -toiminto: Sarakkeen arvon asettaminen toisesta sarakkeesta sekä tietyn arvon 

asettaminen taulukon valituille riveille. Sarakkeen arvon voi asettaa jostain toisesta kentästä, joka valitaan 

listalta tai ”Arvo…” –toiminto, jolla voi antaa asetettava arvo. 

   

 

Aseta kaikille -toiminto: Sarakkeen arvon asettaminen toisesta sarakkeesta sekä tietyn arvon asettaminen 

taulukon kaikille riveille. Toiminto muuten sama kuin edellinen ”Aseta valituille” –toiminto. 

 

Ryhmittelyrivillä tietojen syöttö: Taulukon ryhmittelytoiminnolla aikaansaadulla summarivillä voi muokata 

tietoja seuraavin ehdoin: 

 jos numero-kenttä on hierarkisesti summattu: toiminto jakaa arvon aikaisempien arvojen suhteessa 

ryhmittelyyn kuuluville riveille. 

 jos numero-kenttä ei ole hierarkisesti summattu: toiminto periyttää syötetyn arvon kaikille 

ryhmittelyyn kuuluville riveille välittämättä riveillä aikaisemmin olevista arvoista. 

 jos teksti-kenttä: peritään syötetty arvo kaikille ryhmittelyyn kuuluville riveille 
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Ennen muutosta Määrä = 4000: 

 
 

Määrää muutettu 4000 -> 8000, jolloin riveillä määrät ovat tuplaantuneet: 

 

 

Rajaus –panelin ”Vain aika-alue” –toimintoon lisää vaihtoehtoja: Taulukon vasempaan reunaan 

avautuvalla rajaus-panelilla voi rajata ko. elementin taulukossa näkyviä rivejä ja ”Vain aika-alue” –

toiminnolla rajata pelkästään aika-alueen dataa esim. kuvaajan, aikataulukon tai paikka-aikakaavion sisältöä 

ilman, että taulukon sisältö muuttuu. 

 Seuraavat vaihtoehdot on lisätty 

o –Kuvaajien rajaaminen: Tehtävärekisteri, Resurssirekisteri, Paikka 

o –Aikataulukon rajaaminen: Tehtävärekisteri, Resurssirekisteri, Paikka 

o –Paikka-aikakaavion tehtävien rajaaminen: tehtävärekisteri, resurssirekisteri 

o –Omien tekstikenttien  arvolistojen käyttö rajauksessa 

 

Esimerkissä on rajattu resurssirekisterin kuvaajaan vain ”Raivaustyöt” ja ”Vahvistustyöt”: 
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Lomake: 

Logiikka-kentät: Logiikkakentän kontrolli muutettu listaksi, jossa vaihtoehtoina ”Kyllä” ja ”Ei”. 

 

 

 

Janakaavio: 

 

Summatehtävien janatyyli alatehtävistä piirrettäessä: Summatehtävien janojen tyyli, kun janat piirtyvät 

alatehtävistä. ”Summajanat tulostuvat” –toiminnolla valitaan piirtyvätkö janat käyttäen summatehtävän 

tyyliä vai alatehtävien tyyliä. 

 

Summajanat piirtyy alatehtävien tyylillä:  Summajanat piirtyy summajanan tyylillä: 
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Tavoitejanan tyyli: Tavoitejanan esittäminen käyttäen suunnitelmajanan tyyliä. Toiminto on tarpeelllinen 

silloin, kun suunnitelmajanaa ei näytetä ollenkaan ja tavoitejanat halutaan saada ”näyttävämmiksi” 

 

 

Toteutumajanan piirto summatehtävällä: Summatehtävän kestollisen valmiuden laskenta huomioiden 

alatehtävien valmius seurantahetkeen nähden. Jos käynnistyneet alatehtävät ovat valmiita ennen 

seurantahetkeä ja seurantahetken jälkeen ei ole toteutumia, niin summatehtävän toteutuma on 

seurantahetkessä. 

 

 

Taulukon rivin tyyli -toiminto: Taulukossa käytetyn rivin taustavärjäyksen näyttäminen jana-alueella 

”Taulukon rivin tyyli” –toiminnolla. Jana-alueella näytetään samaa rivien taustatyyliä, joka on valittu 

taulukon puolelle (rivikohtainen, hierarkia tai joka toisen rivin värjäys). 

Toiminto löytyy jana-alueen  -painikkeen valikosta: 

 

Esimerkissä on käytössä joka toisen rivin taustaväritys, joka näytetään myös jana-alueella: 
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Aikaväritys -toiminto: Parillisten periodien esittäminen aika-alueella omalla taustatyylillä ”Aikaväritys” –

toiminnolla (Ei käytössä, Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes, Vuosi). Toiminnolla helpotetaan 

aikataulun lukemista. 

Toiminto löytyy jana-alueen  -painikkeen valikosta: 

 

Esimerkissä on värjätty parilliset kuukaudet (2,4,6,…): 
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Snap-ominaisuus: Aika-alueen ”Snap” –ominaisuus, jolla zoom/scroll toimii ”nykäyksittäin” valitun 

snapin mukaan (Ei mitään, päivä, viikko, 2 viikkoa, kuukausi, neljännes, vuosi). Toiminto 

löytyy ohjelman alareunan tilariviltä, josta snapin tarkkuus valitaan tai otetaan toiminto pois 

käytöstä. Toiminto on elementtikohtainen. 

 

 
Janateksti periodeittain: Keskimmäisen janatekstin saa tulostumaan periodeittain. Nyt myös teksti-kentät 

saa tulostumaan periodeittain (aikaisemmin vain numero-kentät ja kaavalliset kentät). 

 

Esimerkissä on tehtävän nimi tulostettu janatekstinä kuukausittain: 
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Aikataulukko: 
 

Korosta aikataulukon arvot: Aikataulukon isojen numeroarvojen korostaminen. Toiminto laitetaan päälle 

sovellusasetuksissa. 

 

Esimerkissä on kuukausittaiset kustannukset aikataulukkona, jossa riveittäin suurimmat arvot ovat 

tummimmalla sävyllä ja pienimmät arvot vaaleampina. Taustatyylinä käytetään ko. kentän taustatyyliä jota 

vaalennetaan läpinäkyvyyttä lisäämällä. 

 

 

Tehtävän suoratulot aikaväliarvoina: Tehtävän ”Tulot tehtävä” eli suoratulo syötettäväksi aikaväliarvona 

aikataulukon periodeille. 

Esimerkissä on syötetty tehtäville kuukausittaisia tuloja: 
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Vaihtelevan saatavuuden syöttö resurssirekisterissä aikaväliarvoina: Resurssirekisterin ”Saatavuus kpl” 

syötettäväksi aikaväliarvona aikataulukon periodeille, jolloin saadaan määriteltyä periodeittain vaihtuva 

resurssin saatavuus. Resurssille on määriteltävä ”Saatavuusjakso” eli millä periodeilla (h, päivä, viikko, kk….)  

saatavuus syötetään. 

Esimerkissä on KKH25T ja KKH17T kaivinkoneiden saatavuus määritelty kuukausittain vaihtelevaksi. KUP20 

on taas määritelty vakiosaatavuudella 1 kpl. 

 

Aikataulukon mukainen kuvaaja vaihtelevasta saatavuudesta KKH25T:n osalta: 

 

 

Taulukon rivin tyyli -toiminto: Taulukossa käytetyn rivin taustavärjäyksen näyttäminen aika-alueella 

”Taulukon rivin tyyli” –toiminnolla. Aika-alueella näytetään samaa rivien taustatyyliä, joka on valittu 

taulukon puolelle (rivikohtainen, hierarkia tai joka toisen rivin värjäys). 

Toiminto löytyy aika-alueen  -painikkeen valikosta: 
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Esimerkissä on käytössä joka toisen rivin taustaväritys, joka näytetään myös aika-alueella: 

 

Aikaväritys -toiminto: Parillisten periodien esittäminen aika-alueella omalla taustatyylillä ”Aikaväritys” –

toiminnolla (Ei käytössä, Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes, Vuosi). Toiminnolla helpotetaan 

aikataulukon lukemista. 

Toiminto löytyy aika-alueen  -painikkeen valikosta: 

 

Esimerkissä on värjätty parilliset kuukaudet (2,4,6,…): 
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Snap-ominaisuus: Aika-alueen ”Snap” –ominaisuus, jolla zoom/scroll toimii ”nykäyksittäin” valitun 

snapin mukaan (Ei mitään, päivä, viikko, 2 viikkoa, kuukausi, neljännes, vuosi). Toiminto 

löytyy ohjelman alareunan tilariviltä, josta snapin tarkkuus valitaan tai otetaan toiminto pois 

käytöstä. Toiminto on elementtikohtainen. 

 

 

Pystyalueet aikataulukon periodiksi: Aikataulukon periodi-vaihtoehdoksi ”Pystyalueet”, jolloin 

periodit voivat olla vaihtelevan mittaisia. 

Esimerkissä on kolmella pystyalueella tuotettu 5 eri mittaista seurantajaksoa. 
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Kuvaaja: 
 

Omalla rivillään: Omalla rivillään –ominaisuus löytyy kuvaajan pikavalikosta. Toiminto tuottaa kuvaajan, 

jossa kutakin taulukon riviä kohti tulee oma kuvaaja omalla skaalalla. 

 

 

Esimerkissä resurssien tuntikuormitus riveittäin. Oletuksena on automaattinen skaalaus, jolloin Y-akselin 

skaalat voivat poiketa riveittäin maksimiarvon mukaisesti. 

 

 

 

Määritä skaala…: Manuaaliskaalaus on lisätty automaattiskaalauksen rinnalle. Toiminto löytyy kuvaajan 

 -painikkeen valikosta. Manuaaliskaalauksessa voi määritellä y-akselin maksimiarvon, minimiarvon sekä 

askelarvon, jonka mukaan tehdään väliarvot skaalaan. Myös desimaalien määrän voi valita. 

Manuaaliskaalausta käytetään kuvaajaan, jos ”Manuaaliskaalaus” –pukki on päällä. 
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Esimerkissä on rivikohtainen kuvaaja käyttäen manuaaliskaalausta. Huom. nyt KKH17T –resurssin kuvaaja 

on myös samassa skaalassa kuin muut resurssit eli kuvaajat ovat vertailukelpoisia 

 

 

Pikakuvaaja…: taulukon ja matriisin numeroarvoista ”ALT + klikkaus” oma kuvaaja tiedon analysointiin. 

Mistä tahansa taulukon tai matriisin numero-kentästä saa tuotettua kuvaajan pitämällä ”ALT” –näppäimen 

pohjassa ja klikkaamalla haluttua numeroarvoa taulukossa tai matriisissa. Kuvaajaa voi muokata samalla 

tavalla kuin kuvaaja-elementissä, mutta muutokset säilyvät vain istunnon ajan. Pikakuvaajan pikavalikon 

saa auki hiiren oikean näppäimen tuplaklikillä. 
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Esimerkissä on klikattu resurssirekisterin taulukon yhden resurssin ”Tunnit” –kentän arvoa ”865”, josta 

kuvaaja on piirretty manuaaliskaalalla ja viikko-periodilla. 

 

 

Taulukon rivin tyyli -toiminto: Taulukossa käytetyn rivin taustavärjäyksen näyttäminen kuvaaja-alueella 

”Taulukon rivin tyyli” –toiminnolla. Kuvaaja-alueella näytetään samaa rivien taustatyyliä, joka on valittu 

taulukon puolelle (rivikohtainen, hierarkia tai joka toisen rivin värjäys). 

Toiminto löytyy aika-alueen  -painikkeen valikosta: 



 

 

PlanMan Oy   Takahuhdintie 60   33530 Tampere   puh. 0400 999 063  

 

Esimerkissä on käytössä joka toisen rivin taustaväritys, joka näytetään myös kuvaaja-alueella: 

 

 

Aikaväritys -toiminto: Parillisten periodien esittäminen kuvaaja-alueella omalla taustatyylillä ”Aikaväritys” 

–toiminnolla (Ei käytössä, Päivä, Viikko, Kuukausi, Neljännes, Vuosi). Toiminnolla helpotetaan 

kuvaajan lukemista. 

Toiminto löytyy kuvaaja-alueen  -painikkeen valikosta: 



 

 

PlanMan Oy   Takahuhdintie 60   33530 Tampere   puh. 0400 999 063  

 

 

Esimerkissä on värjätty parilliset kuukaudet (2,4,6,…): 

 

 

 

Snap-ominaisuus: Aika-alueen ”Snap” –ominaisuus, jolla zoom/scroll toimii ”nykäyksittäin” valitun 

snapin mukaan (Ei mitään, päivä, viikko, 2 viikkoa, kuukausi, neljännes, vuosi). Toiminto 

löytyy ohjelman alareunan tilariviltä, josta snapin tarkkuus valitaan tai otetaan toiminto pois 

käytöstä. Toiminto on elementtikohtainen. 
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Pystyalueet kuvaajan periodiksi: Aikataulukon periodi-vaihtoehdoksi ”Pystyalueet”, jolloin periodit 

voivat olla vaihtelevan mittaisia. 

Esimerkissä on kahdella pystyalueella tuotettu 3 eri mittaista seurantajaksoa kuvaajaan. 

 

 

Kuvaajamalleihin ”Tuloksenarvo”: Tehtävälle lisätyistä tuloksenarvo –kentistä saa tulostettua 

kuvaajan, jota varten on kuvaajamalleihin lisätty ”Tuloksenarvo” –vaihtoehto: 
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Matriisi: 
 

Korosta matriisin arvot: Matriisin soluissa isojen numeroarvojen korostaminen. Toiminto laitetaan päälle 

sovellusasetuksissa. 

 

 

Esimerkissä on kuukausittaiset kustannukset maakunnittain matriisina, jossa riveittäin suurimmat arvot 

ovat tummimmalla sävyllä ja pienimmät arvot vaaleampina. Taustatyylinä käytetään ko. kentän taustatyyliä 

jota vaalennetaan läpinäkyvyyttä lisäämällä. 
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Tehtävien lisääminen matriisissa: Matriisissa tietojen ylläpito ja uusien tehtävien lisääminen kentistä, jotka 

ovat ylläpidettäviä, kuten Määrä, Kesto, Numero1…60. Esim. Tehtäväelementissä, jossa matriisin 

ryhmittelynä on paikka, voi lisätä paikka-sidonnaiset tehtävät syöttämällä kuhunkin matriisin soluun ko. 

paikassa suoritettava määrä. 

 

Toisessa esimerkissä muokataan tehtävärekisterin matriisissa tehtävien määriä eri paikoissa syöttäen 

kunkin paikan suoritemäärä: 
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Paikka-aikakaavio: 
 

Tehtävän tyylin käyttö: Tehtävän suunnitelma-viivan värin käyttö toteutuma/tavoite/aikaväliarvo –

viivoissa. Helpottaa paikka-aikakaavion tulkintaa, kun käytössä on suunnitelman lisäksi tavoite ja 

toteutumaviivat tai esitetään pelkkä tavoiteviiva. Toiminto löytyy paikka-aikakaavion alareunassa olevien 

viivaselitteiden pikavalikosta, josta ”Tehtävän värillä” –toiminnon saa päälle/pois erikseen 

tavoitteelle/toteutumalle ja aikaväliarvoille. 

 

 

 

Tilanneviivojen käyttö toteutumaviivoissa: Projektille tallennetuista tilanneviivoista saadaan oma 

toteutumakäyrä tehtäväkohtaisesti perustuen toteutuneeseen 

kestoon/määrään/tunteihin/kustannuksiin/tuloihin. 

”Edell. tilanneviivat” –valinta tuo tallennettuihin tilanneviivoihin perustuvat toteutumatiedot näkyviin 

toteutumakäyränä, jossa kukin toteutumajakso piirretään käyttäen ko. tilanneviivalle määriteltyä tyyliä. 

”Tot. jana” –toiminnolla valitaan mistä tiedosta toteutumakäyrä piirretään. 
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Esimerkissä on tulostettu tilanneviivojen kesto-% perustuva toteutumakäyrä. Toteutumakäyrä menee 

nousevassa vinoviivassa suunnitelmaviivan yläpuolella, jos tehtävä on edennyt suunnitelmaa nopeammin 

eli mitä pystympi viiva sitä nopeammin työ on edennyt. Kunkin paikan pystyakseli edustaa siis 0 -100% 

asteikkoa. 

 

 

  



 

 

PlanMan Oy   Takahuhdintie 60   33530 Tampere   puh. 0400 999 063  

Tulosteen esikatselu: 
 

Monisivutulostus: Monisivutulostus ison tulosteen tuottamiseksi leikkaa/liimaa –ajatuksella. 

Vaihtoehtoinen tapa tulostaa nykyisen yksittäissivujen tulostamisen rinnalle. Toiminto saadaan käyttöön 

esikatselussa laittamalla pukki ”Useita sivuja” –toimintoon ja valitsemalla vaakaan ja pystyyn tulevien 

sivujen määrä. 

 

Esimerkissä on tulostettu 3 sivua vaakaan ja 2 pystysuuntaan, yhteensä siis 6 sivua. Sivutus näkyy 

esikatselussa sinisellä katkoviivalla tulosteen päällä. 

 

Aikavälin tallennus näkymille tulosteessa: Näkymän aikavälin tallennus ”Tallenna aikaväli” –toiminnolla, 

jolloin ko. näkymälle tallentuu projektitiedostoon talteen viimeksi tulosteessa käytetty aikaväli. Oletuksena 

ohjelma hakee näkymille koko projektin aikavälin projektin avauksessa. Toiminto löytyy Ribbon/Näkymä –

kielekkeeltä ”Aikaväli” –ryhmästä. 
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Näkymä: 
 

Aikavälin tallennus näkymille: Näkymän aikavälin tallennus ”Tallenna aikaväli” –toiminnolla, jolloin ko. 

näkymälle tallentuu projektitiedostoon talteen viimeksi käytetty aikaväli. Oletuksena ohjelma hakee 

näkymille koko projektin aikavälin projektin avauksessa. Toiminto löytyy Ribbon/Näkymä –kielekkeeltä 

”Aikaväli” –ryhmästä. 

 

 

Sovellusasetukset: 
 

Joka toinen rivi värjätty: ”Joka toinen rivi värjätty” –toiminnossa käytettävän täyttötyylin määritys. 

 

 

Korosta aikataulukon arvot: Aikataulukon isojen numeroarvojen korostaminen. Toiminto laitetaan päälle 

sovellusasetuksissa. 
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Korosta matriisin arvot: Matriisin soluissa isojen numeroarvojen korostaminen. Toiminto laitetaan päälle 

sovellusasetuksissa. 

 

 

Aikaväliarvot siirtyy: ”Aikaväliarvot siirtyy” –tila, jolla voi määritellä siirtyvätkö tehtävillä/resursseilla olevat 

aikaväliarvot tehtävien/resurssien ajoituksen muuttuessa. 

 

 

Suosikkityylien vienti/tuonti tekstitiedostoon: Galleriasta ”Suosikkityylit” –ryhmän päältä saa pikavalikosta 

toiminnot, joilla voi siirtää muokkaamansa suosikkityylit toiselle käyttäjälle. Tiedot tallennetaan 

tekstitiedostoon ja se sisältää kaikki suosikkityylit (Viiva, Teksti, Alue, Symboli) 

 


