VISUELLA TAVLOR

Digitala tavlor säkerställer effektiva byggprojekt med tydlig översikt.

Att planera ett byggprojekt är ett tidskrävande arbete med många fallgropar, men
genom att använda dig av visuella tavlor kan du effektivisera arbetet och skapa en
tydlig översikt över projektet. Tack vare att den visuella presentationen bygger på en
kombination av VDC- och ICE-metodik blir det betydligt enklare att planera och
utforma projekt med större precision redan från uppstart.

Ersätt post it-lappar med digitala ytor
Visuella tavlor är ett digitalt verktyg som kan användas i
olika projektfaser, från projektering till anbudsförfarande
och genomförande. Arbetet kan förenklas och
effektiviseras redan från projektstart, eftersom den
visuella presentationen gör det enkelt att planera och
utforma projektprocessen. Ersätt handskrivna post itlappar med digitala som enkelt kan flyttas mellan dagar,
discipliner och deltagare med en smidig dra och släppfunktion. Med visuella tavlor kan olika projektdeltagare
dessutom enkelt svara på frågor och planera projektets
fortsatta utveckling – på en och samma plats.
Effektiva möten – reducera mötestiden med visuella
tavlor
Genom att kasta en snabb blick på de visuella tavlorna
kommer du väl förberedd till projektmötena. Dessutom
slipper du att hantera extra mötesprotokoll om du
använder dig av digitala ytor. Resultatet blir kortare
möten med utrymme för bra och målinriktade
diskussioner. Med hjälp av visuella tavlor kan utmaningar
och oklarheter enkelt identifieras och åtgärdas tidigt i
projektet, vilket i sin tur underlättar kommunikationen och
samarbetet under projektets gång.

Med visuella tavlor får du:
• Ett verktyg där alla
projektdeltagare kan se status
för projektet
• Effektivare möten där alla är
delaktiga och engagerade
• Ökad flexibilitet eftersom du
inte längre är låst till ett visst
mötesrum
• Möjlighet för mötesdeltagare
att förbereda sig och skicka in
sina frågor i förväg
• En visuell översikt över
frågor som är svårlösta och
därför kräver ytterligare
bearbetning
• Ett protokoll som hela tiden
är tillgängligt och uppdaterat
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VISUELLA TAVLOR
Nu med Leveranser och Framsteg

NYHET
NYHET

Uppföljning

Leveranser

Frågor och svar-tavlor
är ett hjälpmedel som
underlättar hanteringen
av de frågor och svar
som uppstår i ett
projekt. Olika discipliner
kan skicka frågor till
varandra och via digitala
post it-lappar får alla
deltagare en tydlig
översikt över vilka frågor
som är aktuella vid olika
tidpunkter.

Med visuella tavlor får
alla projektmedlemmar
en bra översikt över
projektleveranserna,
eftersom leverantörerna
själva kan registrera
sina leveranser. Filer
kan bifogas och
projektmedlemmarna
kan lägga till
kommentarer till
leveranserna.

NYHET
Framsteg NYHET
När du arbetar med
visuella tavlor kan du
enkelt skapa
övergripande
projektramar och lägga
till milstolpar. Via
visuella
statusindikatorer får du
en översikt över
leveranser, ev. frågor
och hur projektet
framskrider. Veckovyn
innehåller ett statusfält
som visar andelen
slutförda poster under
vald period.

Nu kan alla projektmedlemmar få tillgång till en helt digital
översikt – investera i Visuella Tavlor nu!
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