Tillval: Visuell Frågetavla

Den Visuella Frågetavlan är snabb,
tydlig och alltid tillgänglig.
Med Visuell Frågetavla får du:

Skulle du vilja att allas kompetens och
erfarenhet kom fram på ett bättre sätt?

Ett verktyg där alla får samma bild av status i projektet
Effektiva möten där alla är delaktiga och engagerade
Flexibilitet då du inte är låst till en viss möteslokal
Mötesdeltagare som skickar in sina frågor innan mötena
En snabb överblick vilka knäckfrågorna är
Ett protokoll som finns tillgängligt samma dag som mötet

Apricon C3 Visuell Frågetavla
Visuell Frågetavla är ett hjälpmedel för att hantera alla frågor och svar i ett
projekt. Med hjälp av digitala postit lappar får alla deltagare en tydligt bild
av aktuella frågor. Gränssnittet är intuitivt och kommunikationen blir
effektiv då det ges utrymme för utförliga svar med bifogade filer. Tjänsten
går att anpassa till olika tillämpningar och kan presentera frågor i olika vyer
som "till och från" eller en "veckovy".
Vid ett möte visualiseras alla aktuella frågor i projektet. Fokus ligger på att
kommunicera svaren på tidigare frågor och de nya frågor som projektet
behöver arbeta med. Genom att förbereda med nya frågor inför mötet och
slippa arbetet med att administrera en logg kan mötestiden halveras.

Låter det intressant? Kontakta oss idag!

Stockholm 08 455 53 30

Blir du ofta frustrerad över att många
möten är mer fokuserade på diskussion
än beslut?
Har du ofta en känsla av att du missat
något i ditt projekt, men har svårt att
sätta finger på vad det är?

Lös problemen med Visuell frågetavla
som stöd i projektet.

Via den automatiskt genererade Besluts och
Frågeloggen kan du enkelt sortera frågorna
efter vilken disciplin som har skapat frågan
eller blivit tilldelad en. Du kan också sortera
efter frågetyp och snabbt få en bild av vilka
knäckfrågorna är. Du kan också exportera
loggen som en Excelfil om det finns behov att
kommunicera den med externa intressenter.
Ditt projekt kan även nyttja flera Visuella
Frågetavlor parallellt för olika forum och
skeden; exempelvis en för användning under
Systemhandlingsskedet och en under
Bygghandlingsskedet.
Visuell Frågetavla kan köpas som en fristående
tjänst och som ett tillval till Apricon C3.

Malmö 040 23 95 25

www.apricon.se

