- makes things happen -

En unik ‘action platform‘
för teamutveckling.

Teambook på 20 sekunder.
✓

Teambook är ett effektivt stödsystem för utvecklingsoch förändringsarbeten i team. Digital. Och över tid.

✓

Teambook gör beteendeförändringar uppföljningsbara
och ser till att de viktiga frågorna hålls levande.

✓

Teambook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som
behöver göra skillnad om det ska bli någon skillnad.

✓

Teambook skapar aktivitet. Det går inte att tänka
sig till förändring - det behöver göras :)

✓

Teambook gör det lätt att följa teamet, coacha
och att sätta in rätt stöd vid rätt tid.

✓

Teambook skräddarsys för varje team, med just
deras uppföljningar och de tjänster som passar.

✓

Det är utvecklat i Sverige, av ett litet företag
med stor passion för resultatförbättring
genom teamutveckling.

Transformation

Effekten av Teambook.

Rewarding
Training
Follow up
Measure
Business as usual

Time

Teambook följer upp förändringen.
Det här är en av nycklarna till framgång.
Att löpande kunna följa upp hur team levererar
sina utlovade förändringar.
Med valt intervall får alla i teamet svara på hur de
upplever och lever upp till vad man lovat varandra och
andra.
Veckan efter får de en sammanställning; Så här går
det!
Det gör det väldigt tydligt;
- Att se vilka förändringar som fungerar.
- I vilka frågor teamet kan behöva extra stöd.
- Och viktigast av allt; att det är teamet självt som
ansvarar för sina förändringar.
• Uppföljningarna skräddarsys för varje team
• Se vilka som svarar på frågorna
• Välj hur ofta de ska följas upp
• Automatisk återkoppling med pedagogiska
”gubbar” veckan efter
• Ju fler uppföljningar - desto längre svit
• Frågorna kan bytas under tiden
• Flera kan följa varje teams uppföljningar.

Teambook tränar, coachar och stöttar.
Teambook har flera ”träningsskolor”
och stöd. De är skräddarsydda för
team i utveckling.
Tips. Träningsprogram med smarta
tips som gynnar utvecklingen.
Uppgifter. Träningsprogram med
gemensam reflektion.
Feed-skolan. Träningsprogram med
fokus på praktisk feedback.
Dela med dig. Minicommunity baserad
på stöttande teamkommunikation.
Dialogen. Intelligent slump
kring vem som reflekterar med vem.
Det här är exempel på tjänster i
Teambooksom kan stötta teamet
att träna och jobba med just de
frågor de behöver.

Teambook ger lön för mödan.
Att lägga några minuter i veckan på Teambook
ger direkt belöning.
Uppföljningar. När teamet lyckats med
förändringar märks det tydligt.
Följare. Andra i organisationen kan få kopior och
”hejja på”.

Tack Elin för att du är en sån klippa! Din WPexpertis räddade min helg och idag fixade du
biffen med Galan, trots att bilen
strejkade ...grymt!
Andrea Carlson

Meddelanden. Den som handleder teamet kan
kommunicera direkt med hela teamet.

Tack :-) Det var bara kul - och tur att tiden
fanns för en gångs skull!
Elin Zweig

Dagens beröm. Vem får dagens mest
efterlängtade mail: ”Du har fått beröm...”?
Feed-skolan. Här kan du kamma hem både
feedback och nya medaljer varje vecka.
Min sida. Här kan du direkt se att du ligger
bra till i Teambook.
Det här är några exempel på den positiva
förstärkning som finns i Teambook. Och som
dessutom gynnar teamets utveckling.
Men det viktigaste är givetvis reflektioner,
kommentarer och feedback från de andra i
teamet...

Ollie Munther

Det känns fantastiskt att se de flyttplaner
som vi spånade kring under våren nu nästan
är färdigt under ledning av framförallt
Jennie, Kristofer och Frida!
Min spaning är att när målbilden väl är satt,
så skall det mycket till för att stoppa oss!

Vill ge er alla en extra klapp på axeln! Känns
tryggt att få vara sjuk i era händer. Jag vet
att ni kämpar på! Go guys!
Lisa F.

Transformation

Och det fungerar...
55 arbetsgrupper
+13% effektivitet

Rewarding
61%

39%

4-6 månader

23%

77%

1 år

12 %

Training
Steg I-II

Steg III-IV
Follow up

88 %

Measure
Business as usual

Time

+ En helt fri kartläggning av teamet!
Team Quality Survey är ett nytt sätt att se på
team.
Med ett enda syfte: Att vässa teamet.
Team Quality Survey är enkelt och pragmatiskt.
Och bara till för en enda sak:
Att hjälpa team att fungera ännu bättre
tillsammans.
Det är självinstruerande.
Enkelt att besvara.
Enkelt att förstå.
Och att använda.
Team Quality Survey består av 35 frågor till hela
teamet.
De handlar om faktorer som teamet kan
påverka. Och som påverkar teamets
”prestanda”.
Frågorna är enkla och besvaras intuitivt.
På webben eller i Teambooks app.

