PERFORMANCE STORYBOARD® je aplikacija in nov pristop v izvajanju vitke organizacije,
ki temelji na digitalni tehnologiji.
PERFORMANCE STORYBOARD® vsebuje niz orodij, ki so zasnovana za izvedbo svetovno najbolj priznanih
metod in orodij LEAN prakse, kot so: 5S, Kaizen, TPM - Total Productive Maintenance, PDCA, DMAIC,
reševanje problemov, projekti eliminiranja kroničnih izgub ali potrat, obravnavanje nevarnih dogodkov,
vodenje potencialnih rizikov za napake, analize ob nedoseženih ključnih kazalnikih, sistematično
izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj, strukturirano obvladovanje večjih odpovedi na stroju, vizualni
menedžment …
✓ Oblikujete si lahko svoj paket orodij,
za poljubno število uporabnikov
✓ Mesečni najem aplikacije v oblaku

Vsi, ki želite zagotoviti procese stalnega izboljševanja in izvajate metode vitke proizvodnje, se gotovo
zavedate kako težko je obvladati množico procesov, aktivnosti, koliko časa in energije je potrebno vložiti,
da bi zagotovili zanesljive in vsem zaposlenim jasne informacije.
Z aplikacijo PERFORMANCE STORYBOARD® boste bistveno izboljšali vizualni nadzor in optimizirali
redne delovne procese in procese stalnega izboljševanja, ravno zaradi številnih ovir, ki jih predstavlja
delo v papirni obliki.

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD® omogoča, da:
✓Za 25 % skrajšate delovne procese na katerega se nanaša orodje
✓Za 45% povečate OUTPUT
✓Za 100% izboljšate nadzor in transparentnost med vsemi hierarhičnimi nivoji
✓Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih
✓Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času
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PERFORMANCE STORYBOARD® je aplikacija, ki (trenutno)
združuje sledeča orodja:

PMB – Performance Management Board
Je programsko orodje za sistematično spremljanje in vodenje ključnih kazalnikov
uspešnosti – KPI (Key Performance Indicator). Osnovni kazalniki so prikazani na
vizualen način, ki jih v primeru nedoseganja, rešujemo hitro, z vodenimi korektivnimi
aktivnostmi ali izvedemo ostala obravnavanja, kot so podrobnejše analize o osnovnih
vzrokih, ki so prispevali, da postavljeni cilji niso doseženi. Ta opcija je možna v
povezavi z ostalimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD®.
Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično ročno spremljanje rezultatov in
naredite vodenje ključnih kazalnikov bolj zanesljivo ter strukturirano.

ACP - Analysis of Causes for Problem
Je večnamensko ali univerzalno orodje za reševanje kompleksnih problemov (ang.
problem solving ...), izvajanje projektov eliminiranja kroničnih izgub, obravnavanja
primerov ob nedoseženih ključnih kazalnikih (ang. KPI – Key Performance
Indicator) … Orodje vodi uporabnika po korakih, od začetka reševanja problema, skozi
analizo osnovnega vzroka (ang. Root Cause Analysis), do končnega eliminiranja.
Orodje omogoča urejeno sledenje in neposredno spremljanje, če nam v analizi
določene in nato izvedene aktivnosti prinašajo tudi rezultate.
Z orodjem ACP lahko nadgradite ali nadomestite klasične analize ali metode, ki jih
običajno dokumentirate v papirni obliki, kot na primer: QC story, A3, 8D poročilo,
QRQC in ostala podobna orodja reševanja problemov, projekte eliminiranja
kroničnih izgub po strukturi PDCA, DMAIC …

SAM - Small Activity Management
Je orodje za strukturirano vodenje manjših aktivnosti. Z orodjem SAM lahko vodite
posamezne aktivnosti ali skupino aktivnosti, vezanih na posamezen primer. To je lahko
klasična delovna aktivnost, pomanjkljivost, nevarni dogodek (ang. near miss) ...
Prednost orodja je, da lahko posamezen primer obdelamo na hiter način (iz primera v
neposredno akcijo) ali na enostaven strukturiran način, po principu PDCA.
Ta način obsega: vizualen prikaz lokacije primera na sliki, dokumentiranje primera,
enostavno reševanje osnovnega vzroka (v primeru nevarnega dogodka, ponavljajoče
pomanjkljivosti …), neposredno obveščanje in potrjevanje aktivnosti …
Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično spremljanje aktivnosti v tabelarični
obliki (Excel …), označevanje pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging),
obravnavanje potencialnih tveganj za napako ali nezgodo …
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PERFORMANCE STORYBOARD® je aplikacija, ki (trenutno)
združuje sledeča orodja:

ACF - Analysis of Causes for Failure
Je orodje stalnega izboljševanja ob primerih večjih ali daljših odpovedi na strojih
(ang. Major Breakdown Analysis), ki je zasnovano z namenom, da bi preprečili večje
odpovedi in optimizirali proces interventnega ali kurativnega vzdrževanja. Orodje vodi
uporabnika po korakih, od začetka reševanja, skozi analizo časov intervencije,
ugotavljanje osnovnega vzroka, do optimizacije stroškov in končnega eliminiranja
vzroka/ov okvare.
Z orodjem ACF obdelujemo okvare ali odpovedi bistveno učinkoviteje kot v klasičnih
procesih. Poleg stalnega izboljševanja procesa vzdrževanja, zagotovimo tudi
kapitalizacijo izkušenj (prenos izkušenj), ki jih lahko hitro in učinkovito uporabimo
ob vsaki podobni ponovljeni okvari.

DAM – Daily Audit Management
Je programsko orodje za strukturirano izvajanje auditov, diagnostik in ostalih
ocenjevanj na osnovi vprašanj ali kriterijev. Ocenjevanje se izvaja s pomočjo
računalnika, tablice ali pametnega telefona. Program zajema neposredno prilaganje
dokaznega gradiva, obveščanje in vodenje korektivnih ali izboljševalnih aktivnosti, ki
izhajajo iz ugotovitev ob ocenjevanju.
Z orodjem lahko odlično nadomestite klasično izvajanje auditov in ostalih
ocenjevanj s pomočjo vprašalnikov na papirju, kot tudi vodenje aktivnosti v
tabelarični obliki (Excel …).

VCB – Visual Communication Board
Programsko orodje za splošno in lokalno elektronsko komunikacijo, kjerkoli v podjetju.
Dokumente je možno prikazovati na različnih zaslonih in v različnih oblikah. Npr. za
prikazovanje obvestil na recepciji, opozorila za področje varnosti, prikazovanje
različnih kazalnikov, spremljanje proizvodnje … (rešitev, ki nadomešča klasične prikaze
na panojih). Program omogoča predstavitev informaciji, ki so vezane na aktivnosti v
delovnih enotah ali procesih, v digitalni obliki, namesto na tablah ali drugih papirnih
nosilcih informacij.

Rešitev lahko nadomesti klasičen način prikaza informacij in dokumentov na panojih
oz. tablah, obenem vključuje modul za izvajanje internih anket, vključno z analitiko.
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PERFORMANCE STORYBOARD® je aplikacija, ki (trenutno)
združuje sledeča orodja:

ESB – Enterprise Schedule Builder
Orodje omogoča planiranje tako sistematičnih dogodkov (sestankov, srečanj delovnih
skupin …), kot tudi vodenje projektov. Planiranje vključuje določitev vhodnih in
obvladovanje izhodnih informacij. Aktivnosti so beležene neposredno po primerih in v
skupnem seznamu aktivnosti, kar olajša njihovo vodenje. Vse to lahko kombinirate z
uporabo ostalih orodij, na primer faze projekta preverite z DAM (orodje za izvajanje
auditov), probleme rešujte z orodjem ACP ...
Rešitev za vse, ki želite poenostaviti organiziranje in beleženje dogodkov ter imeti
popoln nazor nad INPUTOM in OUTPUTOM dogodkov, vključno z obvladovanjem
projektov.

BDM – Business Document Management
Orodje, ki vam bo v pomoč pri organiziranju in prikazovanju dokumentov, ki jih
potrebujete na posameznem delovnem mestu. Poleg tega orodje obsega evidentiranje
dokumentov, vključno s procesom odobritve dokumenta.
BDM omogoča organizacijo dokumentov glede na mesto prikaza in uporabe, z
namenom, da imamo potreben dokument pri roki točno takrat, ko ga potrebujemo.

Od prvega zanimanja do redne uporabe
Okolje v proizvodnih podjetjih postaja vedno bolj kompleksno. Vsi, ki si prizadevamo, da bi stalno
izboljševanje in odpravljanje potrat postalo del vsakodnevne prakse, stojimo pred mnogimi izzivi. Kako
obvladati vse delovne procese na čim bolj učinkovit način. Dobra novica je, da za to obstajajo digitalne
rešitve, ki nam pomagajo privarčevati najmanj 25% dragocenega časa v primerjavi s klasičnimi načini
dela, izboljša se nadzor nad procesi …, kar prispeva k boljšim odločitvam in vodenju. Vsaka dobra stvar
ima tudi manj prijetno plat. Prehod na digitalizacijo je proces, ki zahteva nove sposobnosti,
prilagoditve in postopanja ali obnašanja. To pomeni, da se digitalizacija ne zgodi sama od sebe,
vendar je potrebno k temu pristopiti na metodološki način, ki vključuje orodje, operativni in
organizacijski način dela, spremembo obnašanja, vključno z menedžmentom. Zato
PERFORMANCE STORYBOARD® ni zgolj aplikacija z mnogimi koristnimi orodji, temveč nov pristop v
izvajanju vitke ali LEAN organizacije, ki temelji na digitalni tehnologiji.

Brez skrbi se lahko zanesete na nas, da vam bomo s svojimi strokovnjaki pomagali pri prehodu na
digitalno tehnologijo in vam z mrežo nosilcev nudili stalno podporo za vsakodnevno koristno rabo
orodij PERFORMANCE STORYBOARD®.
Opis procesa, ki ga določa pristop PERFORMANCE STORYBOARD®, od začetka do konca, si lahko
ogledate na naslednji strani.
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Proces PERFORMANCE STORYBOARD®, od prvega zanimanja do redne uporabe:

Korak

Opis

1) Predstavitev in
zahteva za
testiranje

Predstavitev aplikacije PSB ali posameznih orodij se izvaja redno v planiranih terminih ali izredno
(glede na izraženo zahtevo posameznega podjetja). Prijave za predstavitev nam posredujte preko
elektronske pošte: psb@demetra-leanway.com
ali na telefon: + 386 (0) 8 20 52 854

2) Preizkus DEMO
verzije / 30 dni

Poizkus demo verzije se izvaja na javni različici programa. Uporabniku se določi uporabniško ime v
obliki psevdonima in gesla za prijavo. V tem primeru se dostopa do javno objavljene vsebine potrebno je biti pozoren, da se ne objavijo verodostojni podatki ali dokumenti, še zlasti ne zaupna
vsebina.

3) Testiranje v realnih
okoliščinah / 30 60 dni

Podatki, vsebina in šifranti so prilagojeni končnemu uporabniku – naročniku. Program se lahko
uporabi na realnih primerih in podatkih.
Ob realni uporabi se pojavijo manjša ali večja vprašanja v zvezi s programom ali praktično rabo, kar
se vzajemno rešuje. Naročniku se nudi popolna asistenca, da se zagotovijo vsi pred pogoji za
normalno in tekočo uporabo.

4) Diagnostika in
priprava na uvedbo

Uvedba v prakso je odvisna od specifičnega primera. Na izhodišču se izvede diagnostika, da se lahko
predlaga optimalen načrt implementacije v prakso glede na pričakovanja kupca.

5) Osnovno
usposabljanje

Vsako orodje zahteva osnovno usposabljanje za uporabo orodja. Program se nadgradi v skladu z
željami kupca, do katere stopnjo želi ali potrebuje storitev.

6) Implementacija

Proces implementacije je odvisen od pričakovanj kupca. Lahko je osnovan na dejansko ugotovljenih
sposobnostih z diagnostiko. Program implementacije se določi na uvodu projekta. V tej fazi
zagotavljamo visoko usposobljene PERFORMANCE STORYBOARD® inštruktorje, ki so nosilci
usposabljanj in implementacije!

7) Spremljanje,
Kaizen dogodki,
specialne delavnice

V času najema aplikacije PERFORMANCE STORYBOARD® dobite:
✓popolno podporo pri uporabi orodij (vezano na metodo ali tehnična vprašanja);
✓možnost dodatnih svetovanj in izobraževanj s strokovnim in certificiranim osebjem;
✓redno posodabljanja orodij;
✓razvoj novih orodij na področju organizacije dela in stalnega izboljševanja;
✓partnerja pri premagovanju vsakodnevnih izzivov.
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PERFORMANCE STORYBOARD® shematski prikaz orodij:
Digitalna tehnologija danes ni več nekaj o čemur sanjajo vizionarji, temveč v mnogih podjetjih že
uveljavljena praksa. Stopnja digitalizacije se povečuje vsak dan in veseli nas, da del tega razvoja tvori
tudi naša rešitev PERFORMANCE STORYBOARD® in predvsem, da postajajo posamezna orodja del
najboljše prakse (BEST PRACTICE)!

Celovito in učinkovito
Sodobna tehnologija je lahko ključna konkurenčna prednost, vendar le v primeru, če jo povežemo s
primernimi kompetencami in organizacijo dela - s sistemom. Naša skrb je celovita storitev, od vas je
odvisno ali jo boste izkoristili!

Za več informacij ali ponudbo nas kontaktirajte na:
• Tel.: 07 30 73 081, 08 20 52 854
• E-mail: psb@demetra-leanway.com
• H: www.performance-storyboard.com

DEMETRA Lean Way d.o.o.
Bela Cerkev 9
8220 Šmarješke Toplice

