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Prezentarea proiectului și a modalității de punctare.
1. Prezentarea platformei MS SharePoint 2010.
2. Stabilirea echipelor de proiect (maxim 4 persoane)
3. Alegerea liderului echipei
4. Stabilirea temei de proiect
5. Alocarea proiectului pe platforma SharePoint
TEMA 1: Punctele 2+3+4=0,5 puncte din proiect
1. Crearea de biblioteci în MS SharePoint 2010
2. Popularea bibliotecilor (încărcarea de fișiere în diferite formate)
3. Drepturile de acces
TEMA 2 (pentru S4): Acordarea drepturilor de acces la proiect membrilor
echipei; Definirea și popularea bibliotecii proiectului (descrierea mecanismului
economic, prezentarea sistemului informațional actual, identificarea actorilor
informaționali din proiect - lista spațiului informațional) = 0,5 puncte din
proiect
1. Verificarea temei 2 și acordarea punctajelor
2. Exemplificarea modului de reprezentare a fluxului informațional de formare a
documentelor proprii pe baza documentelor din biblioteca proiectului
(machetele documentelor proprii, fluxul informațional la nivel fizic)
TEMA 3 (pentru S5): Fluxul informațional de formare a documentelor proprii =
0,5 puncte din proiect
1. Identificarea deciziilor principale din cadrul proiectului
2. Verificarea temei 3 și acordarea punctajelor
1. Crearea și asignarea fluxurilor electronice de lucru în MS SharePoint 2010
2. Matricele informaționale document-document, indicator-document, indicatorindicator
1. Încărcarea în biblioteca proiectului a celor trei matrice informaționale în
format MS Excel
2. Verificarea corectitudinii acestora
3. Interpretarea rezultatelor și postarea acestora în biblioteca proiectului în
format MS Word
TEMA 4: Punctele 1+2+3=0,8 puncte din proiect
TEMA 5: Definirea și asignarea fluxurilor electronice de lucru aferente
fluxurilor informaționale de formare a documentelor proprii = 0,5 puncte din
proiect
1. Situri în MS SharePoint 2010
2. Crearea și particularizarea sitului aferent proiectului
3. Matricele informaționale indicatori-decizii, cerința externă de informație
1. Încărcarea în biblioteca proiectului a celor două matrice informaționale în
format MS Excel
2. Verificarea corectitudinii acestora
3. Interpretarea rezultatelor și postarea acestora în biblioteca proiectului în
format MS Word
TEMA 6: Punctele 1+2+3=0,7 puncte din proiect
1. Bloguri în MS SharePoint 2010
2. Situl proiectului - lucru în echipă
TEMA 7: Definirea blogului aferent proiectului = 0,5 puncte din proiect
1. Lucru în echipă la proiect pe platforma MS SharePoint 2010
2. Concluziile proiectului în termeni de analiză informațională
Verificare finală a proiectului de seminar, definitivarea punctajelor temelor 1-7
și comunicareea rezultatelor obținute

