
Je programsko orodje za komunikacijo v delovnem okolju. Standardna, toda
univerzalna rešitev, ki jo lahko uporabite kot:

 sredstvo za splošno informiranje oz. komunikacijo;
 nosilce informacij za prikaz aktivnosti na posamezni lokaciji (nadomestilo

ali kombinacija s klasičnimi panoji aktivnosti v delovnih enotah);
 pripomoček za izvajanje internih anket in ugotavljanj;
 orodje za interaktivno rabo ob uporabi ostalih orodij PERFORMANCE

STORYBOARD®.

Visual Communication Board

Interno informiranje 
in komuniciranje:

 Preprosto in pregledno 
urejanje vsebin.

 Univerzalna raba.
 Dinamično in vizualno 

prikazovanje.
 Koristno na vseh hierarhičnih 

ravneh organizacije.

Kontakt:

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

Tel.: 07 30 73 081
E-mail: psb@demetra-leanway.com

Uporaba:
 Splošno informiranje in 

komuniciranje.
 Prikaz aktivnosti na različnih 

ravneh.
 Izvajanje internih anket.
 Uporabno v vseh primerih, kjer 

je prisotna klasična 
komunikacija s papirji na 
panojih.

 V primeru rabe orodij 
PERFORMANCE 
STORYBOARD®, kot osnova za 
prikazovanje.

Prednosti in namen uporabe orodja VCB:

 Preprosto urejanje in upravljanje vsebin.
Možnost prikaza skupnih ali specifičnih vsebin.
Vodenje ključnih kazalnikov je vizualno in strukturirano.
 Informacije se shranjujejo na spletnem strežniku, do katerih dostopamo
s prijavnim geslom, kjerkoli imamo internetni dostop.

Varčujemo z materiali, saj ni potrebe po tiskanju dokumentov.
 Smo bolj učinkoviti, saj ni potrebe po ročnem zapisovanju, prepisovanju,
skeniranju, arhiviranju dokumentov.

Vpisovanje podatkov poteka na enem mestu, prikaz je možen na
različnihmestih in v različnih oblikah.

Vsebuje orodje za izvajanje internih anket (na primer o zadovoljstvu
zaposlenih) vključno z analitiko.

Ni potrebe po fizičnem dostopu do panojev (postavitev prikazovanja je
možna na manj dostopnih ali višje ležečihmestih).

Ni tveganja, da bi pozabili zamenjati informacije na kakšnem mestu …

Računalniška aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD omogoča, da:

 Za 25 % skrajšate proces na katerega se nanaša primer.
 Za 45 % povečate OUTPUT.
 Za 100 % izboljšate nadzor in transparentnost po vseh hierarhičnih ravneh
 Izboljšate zadovoljstvo zaposlenih
 Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času
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