VISUELLE TAVLER

Visuelle Tavler er et suverent verktøy for prosjekter i planleggingsfasen. Kombinert med arbeidsmetoder innen VDC eller ICE metodikk, gjør den visuelle fremstillingen det mye enklere å planlegge
og designe prosjektprosessen korrekt fra starten av.
Med en enkel «drag and drop» funksjonalitet kan man flytte post-it-lapper fra ulike fag og deltakere,
svare på spørsmål og svar, samt planlegge fremdrift.
Visuelle Tavler er tilgjengelig når som helst fra ulike enheter som for eksempel en pad. Ettersom du
jobber digitalt, har du alt tilgjengelig og lagret, du kan jobbe effektiv før, i og etter møtene.

“

Nå bruker vi møtetiden vår mye
mer fornuftig enn vi gjorde for ett
år siden. Vi sparer tid og penger
og har det mer gøy på jobb takket være Visuelle Tavler.

Jan Lanneld, prosjekteringsleder i
NCC Building, Gøteborg

Alle spørsmål presenteres i en fra- og til visning og i en ukesvisning. På møter
visualiseres aktuelle spørsmål i prosjektet som skal gjennomgås den aktuelle uken. Fokus i møtet er å kommunisere
svar på spørsmålene som er stilt. Gjennom å forberede spørsmålene til møtene og slippe arbeidet med å administrere
en møtelogg så kan møtetiden halveres.
Med en visuelle Tavler får du:
• Et verktøy der alle prosjektdeltakere får samme bilde av status i prosjektet
• Effektive møter der alle er delaktige og engasjerte
• Fleksibilitet da du ikke er låst til et gitt møtelokale
• Møtedeltakere som forbereder seg og sender inn sine spørsmål i forkant av møter
• Oversikt gjennom et visuelt overblikk over de spørsmål som er vanskelige eller krever lenger behandlingstid
• En protokoll som hele tiden er tilgjengelig og oppdatert
• Morsommere møter
Spørsmål og beslutningsloggen kan enkelt sortere og filtrere spørsmålene i prosjektet etter hvilken disiplin som har
opprettet eller blitt tildelt saken. Hele loggen kan du eksportere enkelt til Excel-fil via Interaxo enten underveis eller ved
slutten av et prosjekt.
Visuelle Tavler kan kjøpes som et frittstående produkt eller som en integrert del av samhandlingsløsningen Interaxo,
skreddersydd for ditt behov.
Start i dag og spar tid og penger! Kontakt oss for en uforpliktende demo.
www.interaxo.no
tlf 22 50 45 50

“

Spørsmål og svar
Spørsmål og svar tavler er et hjelpemiddel for å håndtere alle spørsmål og svar i et
prosjekt. Ulike disipliner kan sende spørsmål til hverandre og ved hjelp av digitale
post-it lapper får alle deltakere et tydelig bilde av aktuelle spørsmål til enhver tid.
Kommunikasjonen blir effektiv da man har mulighet for utførlige svar med god
samhandling mellom aktørene samt mulighet for opplasting av bilder, dokumenter
og andre vedlegg.

