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1. Popis 
Modul Projekty slouží k základnímu řízení projektů v malých a středních společnostech. Poskytuje 

přehled o projektech z pohledu nákladů, času a alokovaných zdrojů. Tento modul využívá standardní 

prostředky CRM, které mu umožňují jednoduše připojit projektovou dokumentaci, email, nastavit 

zdroje a jejich dostupnost, naplánovat úkoly a schůzky apod. ke kterékoli části projektu nebo 

k projektu jako celku. Prostřednictvím vestavěných workflow mechanismů upozorní uživatele na 

blížící se termíny. Pracovníkům účastnícím se projektu umožní jednoduchý záznam odvedené práce. 

Manažerům a vedoucím projektů poskytne modul Projekty přehled nad plněním termínů, alokací 

zdrojů a náklady.  

 

Řídící panel: Realizace projektů 

2. Základní členění 
Modul projekty je členěn následujícím způsobem. Nejvyšší entitou jsou samotné Projekty, které se 

dělí na Fáze a ty je možné dál členit na jednotlivé projektové úkoly. Projektový úkol pak obsahuje 

jednu nebo více aktivit.  

2.1. Projekt 
Projekt je základní entitou tohoto modulu, která umožňuje evidovat informace o projektu, jako jsou 

název, zákazník, stav projektu, kontaktní osoby apod. 
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Dále je možno sledovat (plánované i skutečné) termíny a náklady projektu. Skutečné hodnoty se 

automaticky načítají z podřízených entit. 

 

Formulář: Projekt 

2.2. Fáze 
Každý projekt je členěn na jednotlivé fáze, které mohou být fakturačními milníky projektu. Stejně 

jako u Projektu i u Fáze lze evidovat finanční a časové parametry. 

 

Formulář: Fáze projektu 
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2.3. Projektový úkol 
Projektový úkol představuje nejnižší stupeň rozpadu projektové struktury, kdy je pro řešení této části 

přiřazen konkrétní zdroj (pracovník, stroj, externí dodavatel). 

 

Formulář: Projektový úkol 
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2.4. Aktivita projektu 
Aktivita projektu představuje odvedení konkrétní činnosti odpracované v rámci daného projektu. 

Pracovník (zdroj) zde zadá, na jakém úkolu pracoval, kdy ho dokončil a kolik mu splnění úkolu zabralo 

času. Tyto údaje se pak automaticky sčítají do vyšších úrovní projektové struktury.  

 

Formulář: Aktivita projektu 

3. Výstupy 
Výstupy z modulu Projekty se realizují pomocí standardních prostředků Microsoft Dynamics CRM, 

tedy pomocí Zobrazení, Řídících panelů, exportů dat do Excelu a sestav. 

 

Zobrazení: Přehled aktivních projektů 
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Export do Excelu: Přehled odvedené práce na projektu 


