
PRIMAVERA P6 EPPM

TEAM MEMBER



Team Member Nedir?

 Proje ekibinin sorumlu oldukları işleri görüp, ilerleme 

ve durum bilgilerini güncelleyebildikleri bir Primavera 

modülü

 Alternatif kullanım yöntemleri

 Mobil uygulama

 P6 Team Member web arayüzü,

 E-posta servisi 



Team Member

Primavera P6 Team Member aracılığıyla,

- Sadece size atanmış işleri görebilir

- İşlerinize gerçekleşen miktarları girebilir

- Ardıl ve öncül işleri görebilir ve o işlere atanmış 

kaynaklarla iletişim kurabilir

- Proje yöneticisi veya diğer takım üyeleriyle iletişim 

kurabilir

- Bir işle ilişkilendirilmiş dokümanları görebilir

- Zaman çizelgeleri doldurarak, her bir işte ne kadar 

çalıştığınızı kayıt altına alabilirsiniz



P6 Team Member Ayarları

Team Member’a giriş yapacak kullanıcılar, Team Member 

modül erişimi yetkisi ile P6 içerisinde tanımlanır



P6 Team Member Ayarları

Kullanıcıların hangi 

alanları güncelleyebileceği 

proje bazında belirlenir.



P6 Team Member Ayarları

Yapılan 

güncellemelerin 

onaydan geçip 

geçmeyeceği, eğer 

onaydan geçecekse 

kim tarafından 

onaylanacağı 

belirlenebilir



Aktivite Sorumlularının Belirlenmesi

Günceleme yapacak 

kullanıcılar «Owner» 

olarak proje pnındaki 

aktivitelere atanır



Team Member Görünümü



Team Member Görünümü

1 Aktivitelerde bir değişiklik yapıldığında görüntülenir.

2 İşleri proje, durum, zaman aralığı ve kaynağa göre filtreleyebilir, sıralamasını değiştirebilir, işler 

arasında arama yapabilirsiniz.

3 Bir işteki ilerleme grafiksel olarak görüntülenir.

4 İlerleme panelinden seçilen iş için tarih ve çalışılan zamanı güncelleyebilirsiniz.

5 Bir P6 kullanıcısı tarafından projenin kilitlendiğini belirtir. Kilit kaldırılana kadar o aktiviteye güncelleme 

yapılamaz.

6 İşin kilometretaşı tipinde bir aktivite olduğunu belirtir.



Team Member Görünümü

7 Bir işi seçerek o işin durumunu ilerleme, adım, kodlar ve UDF panellerini kullanarak 

güncelleyebilirsiniz.

8 Seçilen işe atanmış diğer takım üyeleri ve proje yöneticisiyle devam eden tartışmaları görebilir, e-

posta butonu ile bu kişilere e-posta gönderebilirsiniz. Sizin için önemli olan işlere yıldız atayarak ön 

plana çıkarabilirsiniz. Seçtiğiniz işi tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.

9 Aktiviteyle ilişkilendirilmiş dokümanları ve not defterlerini inceleyebilirsiniz. Ardıl ve öncül aktivitelerin 

neler olduğunu görebilirsiniz.

10 Seçilen işi başladı olarak işaretleyebilir, böylece diğer alanların düzenlenebilir hale gelmesini 

sağlayabilirsiniz.



P6 Mobile Apps

 P6 Team Member mobil uygulamaları, kullanıcıların 

atandıkları işlere iPad, iPhone veya Android

cihazlardan kolaylıkla güncelleme yapabilmelerine 

olanak tanır.

 Kullanıcılar internet bağlantısı olmadığı durumlarda da 

çevrimdışı çalışarak aktiviteleri güncelleyebilirler. 

Böylece yapılan değişiklikler internet bağlantısı 

sağlandığında otomatik olarak sisteme yansıtılır.

 P6 Team Member mobil uygulamaları aracılığıyla 

fotoğraf çekip sisteme yükleyebilir, atandığınız bir 

aktiviteyle çektiğiniz fotoğrafı ilişkilendirebilirsiniz.



iPad Uygulaması



iPhone Uygulaması



Team Member E-Posta Servisi



Team Member E-Posta Servisi

 Team Member e-posta servisi

 Mevcut işlerinizi görüntüleyebileceğiniz bir e-posta 

isteyebilirsiniz. Dilerseniz listeyi proje, zaman aralığı, 

durumu, veya yıldızlananlar olarak filtreleyebilirsiniz

 Proje yöneticileri yeni kullanıcılara servisin e-posta 

adresini ve yönergeleri içeren bir e-posta gönderebilir,

 Proje ekip üyelerinin cevaplayarak aktivitelere 

güncelleme girebilecekleri bir durum izleme e-postası 

gönderebilir



Güncelleme Verilerinin Onayı

Eğer proje ayarlarında, Team 

Member’da girilen bilgilerin 

onaydan geçmesi 

ayarlanmışsa, onaylayacak 

kişiye bu konuda bir bildirim 

gider



Team Member Onay Aşaması

- P6 içerisinde onay 

bekleyen güncellemeler 

görülebilir, aktiviteye ne 

kadar gerçekleşme girildiği 

görülerek onaylanır


