Meeting

Solutions
Vraag nu uw
stalenpakket aan via
3M.eu/meetingsolutions

Post-it® producten bieden veelzijdige,
complementaire, flexibele en gebruiksvriendelijke
oplossingen aan voor vergaderruimten.
INTUITIEF

VEELZIJDIG

COMPLEMENTAIR

FLEXIBEL

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Samenwerken
wanneer het
nodig is, zonder
instructie of
begeleiding

Flexibele
instrumenten
moedigen aan om
ideeën te verkennen
en helpen om uiterst
efficiënt tot geweldige
ideeën te komen

Instrumenten
voor succesvol
teamwerk

Creëer om
het even waar
samenwerkings
ruimten

Kan ter plaatse
worden gebruikt,
zonder ingewik
kelde opzet

Meeting Charts

Perfect voor brainstorming,
probleemoplossing en voorstelling
van groepsideeën.

Geweldig om nota's te nemen,
te brainstormen en de to-do's
van een project te vatten.

Meeting Notes

Big Notes

Ideaal om GOEDE IDEEËN
te creëren, te visualiseren en
weer te geven. Perfect voor
visuele denkers en om belangrijke
onderwerpen te vatten.
Perfect om gelijk welke horizontale
oppervlakken (bijv. bureaus/tafels)
of vertikale oppervlakken om te
toveren in een vergaderruimte.
Om het even waar processen en
roadmaps te visualiseren, zelfs zonder
het gebruik van traditionele whiteboards.

Dry Erase sheets en folies

Post-it® producten helpen mee
aan het uitbouwen van briljante ideeën.

OPTIMALISEER EEN PROCES:

PLAN EEN PROJECT:

BRAINSTORMEN:

Klaar om efficiënte werkwijzen
of aandachtspunten in kaart
te brengen?

Stippel uw route naar succes
uit - of u nu aan een nieuwe
onderneming begint of verder
gaat met een bestaande.

Van stapels ideeën creëren tot
het uitwerken van één
heel goed idee.

Brainwriting

Mindmapping

De logische boomdiagram

Sterkte-zwakteanalyse

Voor meer ideeën, ga naar:

www.3mbelgie.be/3M/nl_BE/post-it-notes
www.3mnederland.nl/3M/nl_NL/post-it-notes

Tip:

een visgraatdiagram helpt u om
problemen centraal te stellen.
Oplossingen zijn fantastisch … maar alleen
als u het probleem dat u wil aanpakken
helemaal doorziet. Het visgraatdiagram is
een methode om alle potentiële problemen,
groot en klein, op te sporen.
Problemen kunnen zich op elk moment en
tijdens elke fase van een project voordoen.
In plaats van te raden wat de oorzaak van
het probleem is (of erger nog: te wachten tot
er iets mis gaat), biedt het visgraatdiagram
aan kleine teams de mogelijkheid om in één
oogopslag de variabelen te overwegen die
de productie belemmeren.
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Begin door het probleem nauwkeurig
vast te stellen. Identificeer de persoon/
afdeling die verantwoordelijk is voor
het probleem en/of wanneer en waar
het zich voordoet. Gebruik een groot
oppervlak - zoals een Post-it® Meeting
Chart – of een Post-it® Dry Erase film
zodat uw diagramsessie genoeg ruimte
heeft om uit te groeien.
Schrijf het probleem op een Post-it®
Super Sticky Note - dit wordt het
‘hoofd’ van uw diagram. Teken vanaf
het midden van dit stuk papier een lijn
naar de andere kant - deze lijn fungeert
als de ‘ruggengraat’ van waaruit uw
team het probleem zal aanpakken vandaar de naam visgraat.
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Ga nu de verschillende componenten
of factoren bespreken en identificeren
die mogelijk hebben bijgedragen aan
het probleem. Dit kan een transport
kwestie zijn, een probleem met de
personeelsbezetting, enz. Bedenk
alle mogelijkheden met uw team en
verken ze allemaal.

Teken voor elke mogelijke component
van het probleem een lijn vanaf de
‘ruggengraat’ en label deze (d.w.z.
transport, personeel, enz.).

Laat het team binnen deze
componenten brainstormen over
welke oorzaken bijdragen aan het
probleem. Schrijf deze oorzaken op
een Post-it® Super Sticky Note en
voeg ze toe aan de desbetreffende
componentlijn (die van de ‘ruggen
graat’ af komt).
Als het klaar is, beschikken uw team
en u over een visueel overzicht waar
mee jullie een beter begrip krijgen van
het probleem en kunnen jullie elke
factor die daar mogelijk aan bijdraagt
nader gaan onderzoeken.

U bent Facility Manager?
De Post-it® producten kunnen u verder helpen!
Post-it® Super Sticky Dry Erase films.
Onmiddellijke flexibele whiteboardoplossing.

De Post-it® Super Sticky Dry Erase film is ontworpen voor verschillende geverfde
gipsplaten en stalen oppervlakken, glas, gelakt hout en bestaande whiteboards of krijtborden.

3 SIMPELE STAPPEN

AFROLLEN

SCHUTLAAG
VERWIJDEREN

PLAKKEN

Wat je
collega's denken

•

Wat gebruikers
denken

Gemakkelijk om beschrijfbare oppervlakken
toe te voegen, ook op plaatsen waar geen
gewoon whiteboard mogelijk is

•

Veegt schoon zonder resten

•

Makkelijk om op te schrijven

•

Optie die weinig moeite vraagt

•

•

Makkelijk op maat aan te passen

U kan spontaan en innovatief zijn,
omdat u het makkelijk kan veranderen
of verwijderen

•

Semi-permanente film die verwijderbaar
is zonder sporen achter te laten

•

Kleeft goed

•

Niet zwaar

Ophangen zonder boren met Command™

OPHANGSTRIPS

KABELBEGELEIDERS

Weg met spijkers, schroeven, punaises en
rommelige kleefmiddelen! Command™
producten bieden een eenvoudige, betaalbare manier om uw huis, school en kantoor
te decoreren en organiseren.
•

Ophangen zonder boren

•

Eenvoudig aan te brengen

•

Verwijderen zonder sporen

•

Werkt op verschillende oppervlakken

HAKEN

Command™
Referentie

Product

Beschrijving

W17081C

Command
Waterbestendige
Decoratieve
Ovale Haak Wit Medium
1,4 kg

WMR03BNC

Command
Waterbestendige
Moderne Haak Metaal
Large 2,3 kg

17206C

Command
Fotolijststrips Wit Large
7,2 kg

17201C

Command
Fotolijststrips Wit Medium
5,4 kg

17301 CLR

Command
Transparante Kabelclips
Medium

17304C

Command
Kabelbundelaar 1 kg

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN:
•

Geverfd/gelakt hout

•

Metaal

•

Tegels

•

Geverfde gipsplaten

•

Glas

Productgegevens
Post-it® Super Sticky Dry Erase Producten
Referentie

Product

Beschrijving

DEF3x2
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Dry Erase Film,
1 rol, 60,9 cm x 91,4 cm

DEF4x3U
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Dry Erase Film,
1 rol, 0,914 m x 1,219 m

DEF6x4
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Dry Erase Film,
1 rol, 1,219 m x 1,829 m

DEF8x4
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Dry Erase Film,
1 rol, 1,219 m x 2,438 m

DEFPackL
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Dry Erase
Sheets, 15 vellen,
27,9 cm x 39,0 cm

DEFPackS
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Dry Erase
Sheets 1 blad,
17,7 cm x 28,8 cm

DEF50X4
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Dry Erase Film,
1 rol, 15,24 m x 1,21 m

DEFTRAY
Nieuw 2017

Post-it® Dry Erase Accessory Tray,
1 Tray en 4 Command™ Adhesive
Strips

Post-it® Dry Erase Film.

Dit is een whiteboard folie die op de achterzijde een
Post-it® Super Sticky Lijmlaag heeft waardoor je deze
op elke ondergrond kan plakken. Dit kan zijn op ramen,
deuren, wanden, tafels en tovert elke ondergrond om
tot een whiteboard.
De film is dankzij unieke 3M technologie gemakkelijk
aan te brengen zonder luchtbellen. Tevens zorgt de
coating van de film ervoor dat er geen ‘ghosting’ optreed
bij het gebruik (dit zijn de grijze vlekken op een conven
tioneel whiteboard).
•
•
•
•

Gemakkelijk te installeren zonder gereedschap
Eenvoudig te reinigen, er blijven geen vlekken
achter
Te knippen of snijden op elk gewenst formaat
Tovert tafels en bureaus om tot een whiteboard

Post-it® Meeting Charts.

Een flipover blok waarbij de bladen gemakkelijk af te
scheuren zijn en op elke ondergrond op te plakken zijn
dankzij de Post-it® Super Sticky Lijmlaag. Zo houd je al
je aantekeningen in het zicht en hoeft de gebruiker niet
telkens zijn bladen om- en terug te slaan om informatie
terug te zoeken.
•
•
•
•

Zelfklevende bladen kunnen op elk
oppervlak opgehangen worden
Papier drukt niet door
Past op elke standaard
Ook verkrijgbaar in een draagbare versie

Post-it® Super Sticky Meeting Charts
Referentie

Product

Beschrijving

559

Post-it® Meeting Chart - 30 Bladen - Effen Wit Geruit - 2 Charts/Pak - 635 x 775 mm

559RP

Post-it® Meeting Chart - 100% gerecycleerd 30 Bladen/chart - Wit - 2 Charts/Pak - 635 x 775 mm

560

Post-it® Meeting Chart - 30 Bladen - Wit Geruit - 2 Charts/Pak - 635 x 775 mm

563

Postit® Meeting Chart  20 bladen  Wit
2 Charts/Pak  508 x 584 mm

563DE

566

Postit® Meeting Chart - Table Top +
Whiteboard - Effen - Wit - 508 x 584 mm - 20
blaadjes/chart
Post-it® Wall Pad - Effen - Wit - 508 x 584 mm 2 charts/pak - 20 blaadjes/chart + 4 Command™ Strips

Post-it® Super Sticky Big Notes
Referentie

Product

Beschrijving

BN11
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Big Notes,
30 blaadjes, 27,9 x 27,9 cm

BN22
Nieuw 2017

Post-it® Super Sticky Big Notes,
30 blaadjes, 55,8 x 55,8 cm

Post-it® Super Sticky Meeting Notes
Referentie

Post-it® Big Notes.

Kleeft overal en makkelijk verplaatsbaar
Helpt ideeën te visualiseren
30 bladen per blok
Verkrijgbaar in 2 maten

Beschrijving

64454SS

Post-it® Meeting Notes Groen, roze, oranje, geel 98,4 x 149 mm - 4 blokken 45 blaadjes/blok

6845SSP

Post-it® Meeting Notes Groen, roze, oranje, geel 149 x 200 mm - 4 blokken 45 blaadjes/blok

Deze grote Post-it® Notes zijn ideaal om ideeën te clus
teren en rangschikken tijdens brainstorm- en vergader
sessies. De felle kleuren helpen om de ideeën te visuali
seren.
•
•
•
•

Product

Let it stick with

Gemaakt van 60%
hernieuwbare adhesieve
hulpbronnen van planten
die jaarlijks groeien

PEFC-gecertificeerd papier

