ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Πρακτικό παράδειγμα

Πρακτικό παράδειγμα
Η ιστορία του John Smith

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αυτο-αξιολόγηση

Επιχειρηματικά Μοντέλα

Διαδικασία

Συνεργασία

Προϊόν

Κυκλική Λειτουργία

Ο John Smith αξιολογεί την εταιρεία του - John Smith A.E.
Έκανε τα πάντα σε 15 λεπτά και είναι πολύ ικανοποιημένος με τo
αποτελέσμα, αν και η τελική απόδοση ήταν πολύ κάτω από το επίπεδο του
βιομηχανικού σημείου αναφοράς. Έχει δώσει προτεραιότητα, ως επί το
πλείστον, στις πτυχές των προϊόντων (διάρκεια ζωής προϊόντος,
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, κατανάλωση υλικών και ειτουργία
εφοδιασμού, κατανάλωση ενέργειας και νερού) και ανακάλυψε ότι οι
εσωτερικοί μηχανισμοί τους αναπτύσσονται πολύ καλά όταν
συμπληρωθούν ποιοτικές ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατηγορία
προϊόντος / ευκαιρία . Το Διαγνωστικό Εργαλείο έχει δείξει ότι η κατηγορία
προϊόντος είναι η πιο ανεπτυγμένη και εκπληρώνει τη λειτουργία της με
εξαιρετικό τρόπο, καθώς συνέβαλε περισσότερο στο τελικό αποτέλεσμα.

__ Σημείο

αναφοράς
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Ανακαλύφθηκαν ορισμένα μειονεκτήματα στην κατηγορία κυκλικού
επιχειρηματικού μοντέλου - η ατελής (κόκκινη) χρωματική αντιστοίχιση
υποδηλώνει ότι από την άποψη των κυκλικών προϊόντων της εταιρείας
(δηλαδή προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί με βάση το τέλος του κύκλου ζωής
τους καθιστώντας τα εύκολα στη συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση,
ανακαίνιση ή ανακατασκευή) , η μέση σημαντικότητα 6,70% δεν ταιριάζει με
το σκορ 0,00 (ποιοτική βαθμολογία = χαμηλή απόδοση). Αυτό δείχνει ότι ο
John Smith πρέπει να προχωρήσει στα επίπεδα Σε Προετοιμασία ή
Ενσωμάτωση σχετικά με τα κυκλικά προϊόντα.

Ο John Smith βλέπει ότι η συνολική σημαντικότητα των βασικών
κατηγοριών διαμορφώθηκε από τις απαντήσεις του σε ποιοτικές ερωτήσεις.
Για παράδειγμα, η περιοχή προϊόντα ήταν η πιο σημαντική περιοχή (με
βάση τα καθορισμένη σημαντικότητα).
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