


Med DigiLEAN.tools får du en helhetlig løsning til ditt systematiske 
forbedringsarbeid. Løsningen bygger på enkle prinsipper og har 
til hensikt å informere, motivere og engasjere brukerne. Dette 
realiseres gjennom en brukervennlig arbeidsflate, med nyttig og 
inspirerende funksjonalitet.

DigiLEAN.tools er webbasert og tilgjengelig på alle flater. Ved bruk 
av drag and drop-funksjonalitet og touch så er løsningen både 
effektiv og enkel å bruke.

Brukeren er i fokus og 
det er enkelt å finne 
info r masjonen som er 
relevant for den enkelte. 
Et eksempel på dette er 
bildet til høyre som viser 
DigiLEAN appen med liste 
over alle dine oppgaver.

Helhetlig og funksjonelt



Tavler gir god oversikt og er effektive til å formidle informasjon til 
flere. Elektroniske tavler i DigiLEAN.tools har flere fordeler:

•  Brukere har tilgang til oppdatert tavle uavhengig av lokasjon

•  Enkelt å opprette nye tavler

•  Oppgavene ansvarliggjør brukeren som skal utføre dem

•  Visuelt. Både tavle og oppgave kan tilpasses med farge og bilder.

•  Kraftfullt. En oppgave kan kan kopieres, speiles, repeteres

•  Det er enkelt å filtrere ut oppgaver

Effektivt og oversiktlig



For å skape engasjement og involvering så er det mulig å 
kommentere forbedringsforslag samt å “like” et forslag. Systemet  
gir brukeren mulighet til enhver tid se status på sine forslag.  
Tiden for gjenglemte lapper i forslagskassen er forbi. 

En vil bli oppdatert på hva som skjer i DigiLEAN.tools eller motta 
annen relevant informasjon under “Daily feed”

GEVINSTER:

•  Engasjerte brukere

•  Helhetlig løsning for forbedringsarbeid

•  Tilgjengeliggjøring av  informasjon

•  Tilrettelegging for samarbeid og delingskultur

•  Enklere hverdag

Skaper engasjement



Tavle  Erstatt dine manuelle tavler med digitale 
whiteboards. Samarbeidsverktøy som gir god oversikt  
og systematisk arbeidsprosess. Målstyring og status satt 
opp etter eget ønske både for organisasjonen, teamet  
og den enkelte bruker. 

Visualiser dine nøkkeltall ved bruk av trafikklys, stolpe
diagram og andre type grafer. Tallene kan hentes fra 
DigiLEAN eller fra bedriftens fagsystemer. Utmerket til 
sam arbeid på flere lokasjoner. Støtter status oppdatering, 
ansvarlig og flytting av oppgaver ved bruk av  
draganddrop. 

Forbedring  Komplett forbedringsmodul som  
har over sikt over alle forbedringsforslag, enkel sorterings
mekanisme, prioriteringsmatrise med oversiktlig  
behandling. Auto matisk generert statistikk for full kontroll 
over forbedringsarbeidet.

A3  Fleksibelt, strukturert og samarbeidsvennlig 
problemløsningsmetode. En kan selv designe A3maler  
med egne steg og tilpasset pdfoppsett. Levende  
aksjonsliste som forhindrer at aksjonspunkter blir glemt.

Prosjekt  Visuelt prosjektstyringsverktøy der du  
kan bestemme hva som er viktig å følge opp. Automatisk 
status på forbedringsinitiativ, rapporterte hendelser og 
kobling til A3. Et utmerket styringsverktøy for å få hele 
teamet til å jobbe i samme retning.

Hendelse  Melde uønsket hendelse, behandle  
disse med korrigerende tiltak og gi løpende oppdaterte 
oversikter over ulike berørte områder.
Rapportene har stor nytteverdi både for virksomhetens 
interne kvalitetsarbeid og mot tilsynsmyndigheter.

Læringsarena  Bli en lærende organisasjon.  
Tilgang til fagmateriell fra Leanguru Bjarne Berg Wig  
og arena for intern erfaringsutveksling.  
Interaktivt innhold og samhandling. 

Våre moduler

Sammen forbedrer 
vi morgendagen!
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