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Project inzicht



Introductie
Prinzi is een online projectmanagement tool die zorgt voor inzicht in de 
status van projecten. Prinzi wordt gebruikt voor administratie, planning en 
rapportage. 


Prinzi is speciaal ontwikkeld voor organisaties die projectmatig (willen) 
werken. Alle soorten projectmanagement methodes (o.a. Agile & Prince2) 
worden ondersteund. 


De oplossing is gemaakt voor projectteams en is daardoor makkelijk in 
gebruik.


Nadat je bent aangemeld via onze website kun je aan de slag. In deze 
handleiding leggen we kort uit hoe je: 


• Een project aanmaakt

• De product breakdown maakt

• Een (project)planning maakt 


Vragen? 
Neem contact met ons op via www.prinzi.nl 

Een project aanmaken

In dit scherm zijn de volgende knoppen zichtbaar: 


• Een nieuw project aanmaken 


• Een template gebruiken 


Tip: gebruik een template om de tool te leren kennen!

Een project aanmaken doe je door, nadat je bent aangemeld, het project 
overzicht te openen. Dit door in het algemene menu op ‘Projecten’ te 
klikken. 

https://www.prinzi.nl


De product breakdown structure
De Product Breakdown Structure (PBS) is de kern van elk project. Het 
bevat in een hiërarchische structuur alle tastbare producten die worden 
opgeleverd. Het geeft daarmee dus inzicht in het 'wat' van het project.

De structuur in Prinzi bestaat uit 3 niveau's: 
 
Niveau 1: Component  
Een component kan in Prinzi worden gezien als een deelproject, 
projectfase, sprint of iteratie. 
 
Niveau 2: Product 
Een product is een tastbaar eindresultaat in het (deel)project. Dit is een 
werkend product. 
 
Niveau 3: Werkpakket 
Een werkpakket is een tastbaar deelproduct of een activiteit die uitgevoerd 
wordt in het project.

Voordat de overige functionaliteiten in Prinzi gebruikt kunnen worden 
is het noodzakelijk dat er eerst een component wordt aangemaakt:

Stap 1: Klik op ‘Componenten’ in het menu
Stap 2: Klik op de ‘Toevoegen’ button

Voorbeelden van componenten zijn: 'Voorbereiding', 'Realisatie' of 
'Afronding'.

Componenten

Nadat het component is aangemaakt is deze terug te vinden in het overzicht.



Producten & werkpakketten
Na het aanmaken van een component kunnen de producten worden 
toegevoegd. Een product wordt ook wel een ‘deliverable’ genoemd en is 
een tastbaar deelproduct van een project. 

Om een product aan te kunnen maken, open de product breakdown.

Klik vervolgens op de ‘Toevoegen’ button om een product toe te voegen. 

Voorbeelden van producten (in geval van bijvoorbeeld een verbouwing) zijn: 
‘Uitbouw’, ‘Tuinhuis’ of ‘Dakkapel’.

Nadat een product is toegevoegd kunnen de verschillende werkpakketten 
worden aangemaakt via de groene knop. Een werkpakket is onderdeel van 
het product en omschrijft een taak / activiteit.

Voorbeelden van werkpakketten (in geval van een uitbouw) zijn: ‘Tuin 
uitgraven’, ’Fundering’, ‘Staalwerk plaatsen’.

Een werkpakket in Prinzi heeft een aantal eigenschappen: 
• Het kan omschreven worden 
• Het kan begroot worden in uren en kosten 
• Het kan gepland worden
• Het kan worden toegewezen aan een persoon 



In dit overzicht kunnen de werkpakketten verplaatst worden door deze met 
de muis te verslepen. De doorlooptijd kan aangepast worden door de 
uiteinden van de werkpakketten te selecteren en te slepen. De start- en 
einddata van bovenliggende producten of componenten worden 
automatisch berekend.

Door op de datum van een werkpakket te klikken in de linkerkolom kan deze 
door middel van een kalender geselecteerd worden.

Ook is het mogelijk om vanaf dit scherm nieuwe producten / werkpakketten 
toe te voegen.

Door een werkpakket te selecteren en de bewerken knop te gebruiken is het 
o.a. mogelijk om: 
• De kleuren aan te passen 
• Een werkpakket toe te kennen aan een gebruiker
• Een aantekening te maken 

Nadat de product breakdown is opgezet kunnen de componenten, producten 
en werkpakketten gepland worden. Door naar de planning te navigeren 
worden de eerder gemaakte onderdelen van het project zichtbaar in een 
‘Gantt chart’, oftewel een overzicht met tijdbalken. 

Planning


