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1. Hankintatapahtumarekisteri 
 
Ohjeen tarkoituksena on kertoa, miten PlanMan Project -ohjelmassa tehdään hankinta-
aikataulu eli tehtäviä edeltävä hankintatapahtumien ketju. Esimerkkinä tässä käytetään 
www.asapro.fi -sivuilta ohjeista löytyvää yleisaikataulupohjaa, jossa on tarvittavat näkymät 
(Hankintarekisteri ja Hankinta-aikataulu) valmiiksi määriteltynä. Tässä ohjeessa on kerrottu, 
mitä määrityksiä noissa näkymissä on käytetty. 
 
Aluksi Hankintarekisteriin kerrotaan mitä hankintatapahtumia aikataulussa käytetään. 
Tapahtumat syötetään listaan suoritusjärjestyksessä. Tapahtumien välille annetaan 
oletukseksi tuleva viive ja tapahtumaa kuvaava symboli. Symbolin muoto, koko ja väri 
kannattaa valita huolella – parhaiten näkyvät umpivärjätyt symbolit.  
 
Hankintarekisterin alisteisella Hankintatapahtuma-elementillä onnistuu kätevimmin 
tapahtumakohtaiset tulosteet esim. kaikkien hankintatehtävien tilauspäivät. 
 

 
 
 
  

http://www.asapro.fi/
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2. Hankintatapahtumaketjun lisäys ja muokkaus 
 
Hankinta-aikataulunäkymässä näkyvät hankintaketjut eli Hankintatapahtumat. 
 
Hankinnoille voi tehdä omia aikataulutehtäviä tai käyttää olemassa olevia.  
 
Vihje! Hankinnan nimeämiseen voi käyttää omia tekstikenttiä (Teksti1…30). Lisätään sarake 
taulukkoon ja nimetään sen hankinnaksi ja syötetään siihen tehtävään kuuluva 
hankintanimike/ tuote.  
 
Vihje! Rajauksella hankinta-aikataulusta saa pois rivit joilla ei ole hankintoja. 
 
Hankintatapahtumaketjun lisäys ja poisto tehtävälle löytyy tehtävän päältä pikavalikosta sekä 
Muokkaa-valikosta. 
 

 

 
 
Hankintaketjun päivämääriä/ viiveitä voi säätää taulukon kautta ja hiirellä symboleja 
siirtämällä. Ketjut kiinnittyvät tehtävän alkuun ja ketju venyy siirroissa, kunnes tapahtumat 
kuitataan valmiiksi/ lukituiksi. 
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2. Ulkoasumäärittelyt 
 
Taulukkoon saa hankintakentät elementtinimen päältä pikavalikosta. Hankintakentät ovat 
virtuaalisia kenttiä, joten niiden käsittely on normaalikentistä poikkeavaa, eikä niitä löydy 
Lisää sarake -toimintojen kautta. 

 
 
 
Hankinta-aikataulussa näkyvät symbolit ja toteutumat/lukitukset saa näkyviin Asetuksista. 
Hankintatapahtuma tuo näkyviin symbolit jana-alueella. Seurannassa merkinnät näkyvät, jos  
Hankintatapahtumatilat on rastittu näkyviin. 
 

 
 


