
PERFORMANCE STORYBOARD® je programska rešitev, ki obsega vrsto orodij za uresničevanje operativne
odličnosti oz. LEAN organizacije in še več.

Zasnova, temelji na principih sodobnega sistema proizvodnje in vključuje rešitev, ki je zasnovana na
mednarodno priznanih metodah, kot so 5S, Kaizen, TPM – Total Productive Maintenance, 6 SIGMA,
reševanje problemov po strukturi PDCA, A3, 8D, QC STORY, vodenje strategije (HOSHIN KANRI),
vsakodnevno vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti …

Z rešitvijo PERFORMANCE STORYBOARD® lahko učinkoviteje uresničujemo strateške cilje, obvladujemo
ključne kazalnike uspešnost (KPI), rešujemo probleme, izvajamo projekte eliminiranja kroničnih izgub ali
potrat, vodimo klasične aktivnosti, obravnavamo nevarne dogodke in ostale potencialne rizike za
napake, sistematično nadziramo procese, optimiziramo procese interventnega vzdrževanja …

Uporabite posamično orodje ali oblikujte
celovit sitem operativne odličnosti:
✓ Izberete si lahko svoj paket orodij, za

poljubno število uporabnikov.
✓ Odločite se za obliko implementacije ali

digitalne transformacije v skladu s
strateškimi cilji, ki jih želite uresničiti.
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Z orodji PERFORMANCE STORYBOARD® do operativne odličnosti svetovnega razreda.
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Med glavnimi izzivi s katerimi se soočamo vodilni, ni snovanje in oblikovanje
vizije, temveč predvsem izvajanje izbrane poslovne strategije.
Poznamo več pristopov glede uresničevanja strategije in med najbolj
izpopolnjenimi je zagotovo HOSHIN KANRI, pri katerem neposredno
povežemo projekte operativne odličnosti z osebnimi cilji vodij, na vseh
ravneh organizacije.
Učinkovitost pri uresničevanju strategije in sistematičnem vodenju, lahko
izboljšamo z orodjem PMB - Performance Management Board, ki podpira
skoraj celoten proces HOSHIN KANRI, s katerim lahko vodimo ukrepe in
projekte za uresničevanje zastavljenih ciljev. V primeru, da cilji morda niso
doseženi, lahko odvisno od oblike težave, v kombinaciji z ostalimi orodji,
rešujemo probleme na strukturiran način.

Karakteristike:

✓ Jasen pregled odgovornosti.
✓ Jasen pregled rezultatov ali 

učinkov, ki jih prinašajo 
izvedeni ukrepi.

Aplikacija omogoča:
✓ Planiranje in vodenje strategije na vseh nivojih organizacije;
✓ Vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti (Key Performance Indicator);
✓ Izvajanje SWOT analize pri postavljanju strategije;
✓ Izvajanje rednih pregledov in sintez glede uspešnosti napredovanja;
✓ Spremljanje ukrepov in projektov za uresničevanje strategije.

Performance Management Board
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Z orodjem PMB - Performance Management Board je planiranje in
uresničevanje strategije strukturirano in učinkovito.

Vodenje 
strategije in 
spremljanje 
ključnih 
kazalnikov 
uspešnosti, 
lahko 
enostavno 
prilagodimo 
nivoju 
organizacije. 

✓ Vizualno in pregledno 
spremljanje ključnih 
kazalnikov uspešnosti po 
hierarhičnih nivojih.

✓ Strukturirano vodenje 
ukrepov.

✓ Povezovanje metod in 
projektov operativne 
odličnosti, z rezultati.
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Reševanje problemov je trenutno kompetenca številka 1 v svetu. Med najbolj
razširjenimi metodami na tem področju poznamo: 8D poročilo, QC Story, A3,
QRQC in ostala podobna orodja reševanja problemov, projektov eliminiranja
kroničnih izgub po strukturi PDCA, DMAIC …
V osnovi ločimo probleme na štiri glavne skupine, ki jih lahko rešujemo z
orodjem ACP - Analysis of Causes for Problem.
Z enim pripomočkom zajamemo celoten proces reševanja problemov, tako na
operativni, kot na organizacijski ravni. Tok informacij, ki ga narekuje orodje, je
usklajen z vsemi naštetimi metodami, od začetnih korakov, skozi analizo
osnovnega vzroka (ang. Root Cause Analysis), do vodenja in spremljanja
učinkovitosti ukrepov.

Karakteristike:

✓ Pregledno vodenje 
ukrepov.

✓ Jasen pregled 
odgovornosti.

✓ Jasen pregled rezultatov 
ali učinkov, ki jih 
prinašajo izvedeni ukrepi.

Aplikacija omogoča:

✓ Reševanje posamičnih (kompleksnih) problemov.
✓ Iskanje rešitev ob nedoseženih ciljih „performancah“.
✓ Strukturirano odpravljanje potrat ali izgub.
✓ Uresničevanje projektov DMAIC, 6SIGMA.
✓ Izvajanje projektov za ustvarjanje prihrankov.
✓ Izboljšanje procesov na področju reševanja problemov.

ACP - Analysis of Causes for Problem
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Orodje ACP - Analysis of Causes for Problem, nam omogoča učinkovito
reševanje dejanskih in potencialnih problemov.

Z vizualizacijo 
problemov 
izboljšamo 
komunikacijo, 
učenje in 
pridemo do 
boljših rešitev.

✓ Univerzalna rešitev za 
reševanje kompleksnih 
problemov, s katero lahko 
izvajamo:

▪ 8D poročila,
▪ QC Story,
▪ A3,
▪ usmerjeno izboljševanje,
▪ projekte eliminiranja 

kroničnih izgub po strukturi 
PDCA in DMAIC.

✓ Enostavno izvajanje analiz 
vse do osnovnega vzroka.

✓ Le v nekaj minutah je 
možno ugotoviti kakšna je 
verjetnost, da se problem 
glede na planirane 
ukrepe, ne bo ponovil.
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Vodenje klasičnih aktivnosti ali ukrepov v tabelarični obliki, označevanje
pomanjkljivosti s kartončki (ang. tagging), obravnavanje skoraj dogodkov,
reševanje preprostih problemov, delo v skupini, ugotavljanje osnovnega
vzroka z analizo 5 x zakaj, to in še mnogo več, lahko nadomestite zgolj z enim
pripomočkom, ki ga imenujemo SAM - Small Activity Management.

Poleg univerzalnosti, so močne točke orodja SAM še preprostost in vizualnost.

Karakteristike:

✓ Orodje za proaktivno 
postopanje in 
preprečevanje 
problemov.

Aplikacija omogoča:

✓ Strukturirano vodenje posamičnih aktivnosti (task management);
✓ Vodenje skoraj dogodkov (vezano na varnost) (near miss management);
✓ Vodenje pomanjkljivosti - vezano na zanesljivost strojev (abnormalities

or anomalies management, tagging);
✓ Vodenje aktivnosti v skupini (team management activities, small team

activities, improvements or Kaizen group activities);
✓ Agilno vodenje aktivnosti v timu (SCRUM, SPRINT, KAN BAN);
✓ Izvajanje obhodov na terenu GEMBA WALK;
✓ Podajanje sugestij – koristnih predlogov;
✓ Reševanje ponavljajočih se manjših napak in tudi problemov, analiza

osnovnega vzroka z orodjem 5 x zakaj (small problem solving, root cause
investigation, 5 x why analysis) ...

SAM - Small Activity Management
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Osnovno masko (formular, obrazec) si lahko v določeni
meri oblikujete po lastnih željah in potrebah.

Lokacijo (mesto) vsakega primera (aktivnosti, pomanjkljivosti …) lahko vidno
označimo na pred-naloženi sliki procesa, stroja, kar omogoča lažje lociranje,
razumevanje in reagiranje, da se izvedejo potrebni ukrepi.

✓ Univerzalna rešitev za:

▪ Vodenje posamičnih 
aktivnosti.

▪ Izvajanje agilnih pristopov 
– SCRUM.

▪ Obvladovanje nevarnih ali 
skoraj dogodkov in ostalih 
pomanjkljivosti;

▪ Za reševanje enostavnih 
problemov;

▪ Analize osnovnega vzroka.

✓ Analitika, kot osnova za 
organizacijske in 
sistemske ukrepe.
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Podobno, kot rešujemo problem kakovosti, reklamacije …, lahko z namenom
stalnega izboljševanja, postopamo tudi v primerih daljših zastojev, zaradi
okvar na opremi. Ta način postopanja je zelo dobro znan vsem, ki izvajajo
izvirno metodo TPM - Total Productive Maintenance. Preizkušeno metodo
optimiziranja procesa kurativnega ali interventnega vzdrževanja smo
digitalizirali z orodjem ACF - Analysis of Causes for Failure.

Z orodjem ACF delujemo usmerjeno glede:
• optimizacije časa intervencije (izboljšanje povprečnega časa intervencij ;
• preprečevanja okvar;
• pridobivanja novih znanj in izkušenj;
• zmanjševanja izgub in stroškov poveznih s kurativnim vzdrževanjem.

Karakteristike:

✓ Orodje za proaktivno 
reševanje okvar, oziroma 
odpovedi.

✓ Pristop za preprečevanje 
odpovedi, namesto 
gašenja.

✓ Pripomoček s katerim 
lahko v nekaj minutah 
ugotovimo ali je bilo 
doseženo izboljšanje.

Aplikacija omogoča:

✓ Poročanje in obravnavanje daljših odpovedi zaradi okvar;
✓ Pripomoček za posvetovanje, kako postopati v določeni intervenciji;
✓Vodenje izboljšav in ukrepov glede pomembnejših zastojev;
✓Osnova za optimizacijo kurativnega vzdrževanja;
✓Osnova za optimizacijo preventivnega vzdrževanja;
✓Osnova za izobraževanje in urjenje.

ACF - Analysis of Causes for Failure 
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Z aplikacijo 
ACF si 
olajšamo 
analize 
odpovedi, kot 
tudi 
postopanje 
ob 
intervencijah.

✓ Pripomoček za izboljšanje 
zanesljivosti in optimizacijo 
procesov vzdrževanja.

✓ Nepogrešljivo orodje pri 
uresničevanju strategije 
TPM – Total Productive 
Maintenance.

✓ Analitika, kot osnova za 
organizacijske in 
sistemske ukrepe.

Področja izboljševanja z orodjem ACF: 
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Auditi, presoje, opazovanja delovnega mesta …, so le nekateri načini nadzora,
s katerimi lahko vzdržujemo ali izboljšujemo delovne standarde in nepogrešljiv
element cikla PDCA.
Izziv, kako učinkovito voditi celoten proces določenega nadzora, rešuje
orodje DAM – Daily Audit Management, s katerim lahko odlično nadomestite
klasično izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj s pomočjo vprašalnikov na
papirju, kot tudi vodenje aktivnosti v tabelarični obliki (Excel …).

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.

Karakteristike:

✓ Pregledno in enostavno.
✓ Celovita rešitev, ki vsebuje 

planiranje, izvajanje 
auditov in vodenje 
ukrepov.

Aplikacija omogoča:

✓ Izvajanje internih auditov, presoj, diagnostik in ostalih ocenjevanj;
✓ Orodje za ugotavljanje ISO in ostalih podobnih standardov;
✓ Ugotavljanje nevarnih dogodkov in ostalih rizikov;
✓ Pregled in prevzemanje opreme;
✓ Nepogrešljivo orodje pri nadzoru operativne odličnosti in metod stalnega

napredovanja;
✓ Pripomoček za opazovanje delovnih mest;
✓ „GEMBA WALK“ .

DAM – Daily Audit Management
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Orodje DAM, 
lahko 
uporabimo tudi 
v primeru 
izvajanja 
GEMBA obhoda 
(GEMBA WALK).

✓ Strukturirano izvajanje 
nadzorov, kot so interni 
auditi, presoje, opazovanje 
delovnih mest, GEMBA 
WALK …

✓ Nepogrešljivo orodje za 
celovito upoštevanje cikla 
PDCA.

✓ Analitika, kot osnova za 
organizacijske in 
sistemske ukrepe.

Prikaz audita
na tabličnem 
računalniku.

mailto:psb@demetra-leanway.com


Sestanki, delo v skupinah in projekti so sestavni del vsakega poklicnega okolja.
Omogočajo nam mreženje med zaposlenimi, delitev idej, seznanjanje s
situacijo, delitev nalog, ki jih je potrebno izvesti, spremljanje realizacije,
reševanje problemov … Ob preiskovanju naštetih delovnih tokov (work flow)
se srečamo z mnogimi priložnostmi za izboljšanje:

• Delovni procesi (vodenje sestankov, vodenje delovnih skupin, vodenje
projektov) niso vodeni po načelih stalnega izboljševanja;

• Podane ali izmenjane pomembe informacije se ne beležijo ali se izgubijo v
zapisnikih, elektronski pošti …

• Odstopanja od ciljev niso zaznana ali se vzroki ne analizirajo;
• Nejasen INPUT in OUTPUT glede posamičnega sestanka, faze projekta,

opravljenega dela v skupini ...

Z aplikacijo ESB – Enterprise Schedule Builder lahko učinkovito vodimo
različne projekte in upravljamo delovna srečanja.

Karakteristike:

✓ Projekte vodimo po PDCA 
ciklu.

Aplikacija omogoča:

✓ Vodenje različnih dogodkov, in sicer:
▪ INPUT (opredelitev osnovnih informacij o dogodku in planiranje);
▪ OUTPUT (beleženje zapisnikov, opredelitev aktivnosti z odgovornimi in roki

…);
▪ Kombinirano rabo z ostalimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD (vodenje

ključnih kazalnikov uspešnosti, reševanje problemov, izvajanje auditov …).

✓ Vodenje projektov, in sicer:
▪ INPUT (opredelitev osnovnih informacij o projektu in planiranje);
▪ OUTPUT (beleženje zapisnikov, opredelitev aktivnosti z odgovornimi in

roki)
▪ Kombinirana raba z ostalimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD

Primer: z orodjem DAM lahko preverjamo kakovost izvedenih faz projekta. V
primeru zaznanih problemov ali nedoseženih ciljev, lahko enostavne probleme
rešujemo z orodjem SAM, kompleksne pa z orodjem ACP...).

ESB – Enterprise Schedule Builder
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✓ Enostavno vodenje 
sistematičnih dogodkov.

✓ Uresničevanje operativne 
odličnosti.

✓ Vodenje projektov:
▪ Stalno izboljševanje;
▪ Uvajanje novih izdelkov ali 

opreme.

Upravljanje sistematičnih dogodkov z orodjem
ESB – Enterprise Schedule Builder

✓ Sistematične dogodke 
vodimo po PDCA ciklu.
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Komunikacija olajšuje širjenje znanja in oblikuje odnose med ljudmi. Ljudje
komuniciramo z osebno komunikacijo in tudi preko različnih nosilcev
informacij. Programsko orodje VCB – Visual Communication Board
omogoča 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, opozoril 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.

Karakteristike:

Aplikacija omogoča:

✓ Prikaz splošnih informacij.
✓ Nadgradnjo klasičnih komunikacijskih panojev za splošno informiranje.
✓ Prikaz aktivnosti ali predstavitev delovnih enot …
✓ Izvajanje internih anket.
✓ Izvajanje interaktivnih predstavitev orodij PERFORMANCE STORYBOARD.

VCB – Visual Communication Board
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Prikaz na različnih mestih in ob različnih priložnostih

✓ Prikazovanje splošnih 
informacij.

✓ Prikazovanje kazalnikov 
uspešnosti (v povezavi z 
orodjem PMB).

Prikazovanje splošnih informacij

✓ Izvajanje (internih) anket.

✓ Oblikovanje poljubnih  
prikazov.
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Vodenje dokumentov je eden od nepogrešljivih procesov v vsakem podjetju, ki
obsega upravljanje, sledenje in shranjevanje dokumentov. BDM – „Business
Document Management“ je sistem, ki nam je v pomoč pri organiziranju in
prikazovanju dokumentov, ki jih potrebujete na posameznem delovnem
mestu. Sistem obsega tako evidentiranje dokumentov, kot proces odobritve
dokumenta, ki ga na koncu prikažemo na želenem mestu.

BDM omogoča organizacijo dokumentov glede na mesto prikaza in uporabe,
z namenom, da imamo potreben dokument pri roki točno takrat, ko ga
potrebujemo.

Karakteristike:

Aplikacija omogoča:

✓ Vodenje dokumentov
✓ Prikaz dokumentov na različnih mestih

BDM – Business Document Management
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Prikaz dokumentov na delovnem mestu

✓ ZERO PAPER - vodenje in 
prikazovanje dokumentov v 
digitalni obliki.

BDM je sistem za vodenje in prikazovanje dokumentov 

✓ „Pravi dokument, ob 
pravem času, na pravem 
mestu“.
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DIGITALNA TRANSFORMACIJA

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 izboljšati učinkovitost. Toda,
brez primernih kompetenc in organizacije, nam izpopolnjena tehnika ne pomaga prav veliko.

Prehod na digitalizacijo je proces, ki zahteva nove sposobnosti, številne prilagoditve in spremembo
postopanja.

Zato PERFORMANCE STORYBOARD® ni zgolj programska rešitev, temveč celovit poslovni model, ki
vključuje tudi:
• Osveščanje (objavljanje prispevkov o dobrih praksah);
• Izobraževanje (urjenje glede rabe posameznih orodij)
• Svetovanje (iskanje in predlaganje rešitev);
• Implementacijo (uvajanje orodij v realno okolje);
• Projekte izboljševanja (optimizacija delovnih procesov glede na izbrano temo za izboljšanje);
• Vzpostavljanje sistemov operativne odličnosti oz. vitke ali LEAN organizacije.

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, da izkoristite orodja
PERFORMANCE STORYBOARD®, do skrajnih mej.
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CELOVITA DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Digitalna preobrazba in uspešnost podjetij ne temelji samo na tehnoloških rešitvah, ampak na
sposobnosti ljudi in organizaciji, kako le-te uporabljajo.

PERFORMANCE STORYBOARD® je priložnost za spremembo organizacijske kulture.
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Osnovni koraki do uvedbe orodja PSB v prakso:

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: info@demetra-leanway.com ali psb@demetra-leanway.com
ali na telefon: + 386 (0) 8 20 52 854.

2) Preizkus DEMO
verzije / 30 dni

Preizkus 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  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 predpogoji 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 stopnje 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 ali implementacije!

7) Spremljanje, 
„Kaizen“ dogodki, 
specialne 
delavnice

V času najema aplikacije PERFORMANCE STORYBOARD® vam nudimo:
✓popolno podporo pri uporabi orodij (vezano na metodo ali tehnična vprašanja);
✓možnost dodatnih svetovanj in izobraževanj s strokovnim in certificiranim osebjem;
✓redno posodabljanje 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:

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

Razmišljate, kako bolje uresničevati strategijo? Se morda soočate z izzivi, kako rešiti vse nastale
probleme? Niste prepričani ali delate prave stvari in se sprašujete kako bi lahko delali bolje?

Takšne in podobne skrbi, pomisleki in izzivi so naša vsakdanja stvarnost in jutri jih zagotovo ne bo manj.
Toda, če si boste vzeli nekaj svojega dragocenega časa in se poglobili v orodja PERFORMANCE
STORYBOARD®, potem boste ugotovili, da se s trenutno razpoložljivimi rešitvami, lahko izognete
mnogokateri težavi in prihranite veliko časa.

PERFORMANCE STORYBOARD® preverjeno omogoča:
• povečanje prihodkov in profita,
• boljšo uporabniško izkušnjo ter
• večjo zavzetost zaposlenih!

PERFORMANCE STORYBOARD® je lahko posamezno orodje ali celovit sitem za 
doseganje operativne odličnosti


