
VISUELLE 
TAVLER 

Prosjekter i planleggings-
fasen kan raskt bli uoversiktlige 

og lite strukturerte. 
Interaxo Visuelle Tavler er et 

suverent verktøy som gir deg 
en god og visuell fremstilling av 

prosjektprosessen fra starten av.

SPØRSMÅL OG SVAR
«Spørsmål og svar-tavler» hjelper deg å håndtere alle spørsmål og svar i prosjektet slik at 
du reduserer administrasjon og møtetid. Her er noen av fordelene: 
• Digitale post-it lapper gir deltakere oversikt over aktuelle spørsmål med utførlige svar 
• Alle får samme bilde av status i prosjektet til enhver tid
• Mulighet for opplasting av bilder, dokumenter og andre vedlegg 
• Alle spørsmål presenteres i en fra- og til visning og en ukesvisning. 
• Fleksibiliteten øker fordi du ikke er låst til et gitt møtelokale
• Visuelt overblikk over vanskelige eller tidkrevende spørsmål 
• En prosjektprotokoll som til enhver tid tiden er tilgjengelig og oppdatert
• Morsommere møter 

Spørsmål og beslutningsloggen sorterer og filtrerer spørsmålene i prosjektet etter hvilken 
disiplin som har opprettet eller fått tildelt saken. Hele loggen kan enkelt eksporteres til 
Excel via Interaxo.
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Kombinert med arbeidsmetoder innen VDC eller ICE, gjør Visuelle Tavler det 
mulig å planlegge og designe prosjektprosessen korrekt fra starten av. Med en 
enkel «drag and drop» funksjonalitet kan du flytte digitale post-it-lapper fra ulike 
disipliner og deltakere, svare på spørsmål og svar og planlegge fremdrift.



“ “Etter en gjennomgang av flere ulike løsninger, konkluderte vi med 
at Interaxo var den beste løsningen for oss, samtidig som vi fikk 
hjelp til å tilpasse systemet til vårt bruk.

- Reidar Ravndal
Prosjektleder, Consto Sør

ALLTID TILGJENGELIG 
Visuelle Tavler er en tilleggsmodul til 
skybaserte Interaxo, og tilgjengelig 
når som helst fra en iPad eller 
andre enheter. Alt er tilgjengelig 
digitalt, og du kan jobbe effektivt 
før, under og etter møtene. Det 
styrker samhandlingen mellom 
prosjektdeltakerne.

I N T E R A X O . N O

HVORDAN KOMMER JEG I  GANG?

Start i dag og spar tid og penger! Kontakt gjerne en av våre eksperter på 
sales@tribia.com for en uforpliktende demo. 

Visuelle Tavler kan bestilles som et frittstående produkt eller en  
integrert del av samhandlingsløsningen Interaxo.

HVORFOR VELGE INTERAXO FRA TRIBIA
Med er enn 90.000 brukere er vi markedsledende i Norden  

på prosjektverktøy for IT-,bygg- og anleggsbransjen. 


