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Punctul 7
Tabelul Pietrelor trimestriale Swan Services 
Următoarea dată: 8/04/20XX
Venit:
Profit:
Măsurabilă:

PIETRELE COMPANIEI CINE
1. Întocmirea broșurii sub formă de pliant și realizarea schiței website-ului. Art
2. Chestionarea clienților existenți și realizarea planului de satisfacție/ păstrare a clienților. Evan
3. Încheierea a două contracte de tip „A” și completarea planurilor de abordare pentru zece clienți-cheie. Sue
4. Luarea unei decizii în privința achiziționării unui nou software pentru managementul de proiect. Carol

5. Recomandarea și aprobarea schimbărilor legate de recrutarea personalului de la operațiuni în vederea creșterii profitabilității. Eileen

6.
7.

ART SUE EVAN

1. Întocmirea broșurii sub formă de pliant și realizarea schiței 
website-ului.

1. Încheierea a două contracte de tip „A” și completarea 
planurilor de abordare pentru zece clienți-cheie.

1. Chestionarea clienților existenți și completarea planului de 
satisfacție/păstrare a clienților.

2. 2. Aprobarea de către echipa de leadership a documentației 
proceselor de vânzare.

2. Angajarea unui nou dezvoltator/consultant.

3. 3. Îmbunătățirea Tabelului de Scor al departamentului de vânzări. 3. Evaluarea performanțelor obținute de departament.

4. 4. Cel puțin o întâlnire cu un client potențial pentru fiecare 
dintre cei trei reprezentanți de vânzări.

4. Documentarea Proceselor Fundamentale de management 
de proiect.

5. 5. 5. Predarea la timp și respectând bugetul a proiectului Acme 
Industries.

6. 6. 6. Coordonarea programărilor de concediu din cadrul 
departamentului.

7. 7. 7. Implementarea unui sistem de detectare a erorilor.

CAROL EILEEN VIC

1. Luarea unei decizii în privința achiziționării unui nou 
software pentru managementul de proiect.

1. Recomandarea și aprobarea schimbărilor legate de personalul de 
la operațiuni în vederea creșterii profitabilității.

1. Participarea la târguri/expoziții în căutarea unei „idei 
revoluționare”.

2. Revizuirea bugetului anual. 2. Evaluarea cheltuielilor variabile pentru detectarea 
oportunităților de reducere a cheltuielilor.

2. Vizitarea personală a cel puțin doi clienți-cheie și a cel puțin 
doi parteneri-cheie.

3. Revizuirea manualului de politici HR. 3. Întâlnirea cu trei clienți-cheie care și-au redus sau oprit 
investițiile în Swan.

3.

4. Completarea raportului de venituri, până în luna iunie, 
inclusiv.

4. Reînnoirea liniei de creditare. 4.

5. Opt ore de studiu a tehnicilor de comunicare. 5. Realizarea și implementarea instrumentelor Zilei de Focalizare. 5.

6. Revizuire IT/status de plată pentru contractele în derulare. 6. 6.

7. 7. 7.

Punctul 8

EXEMPLE DE MĂSURABILE

Vânzări și Marketing:

Vizionări ale paginii de internet
Click-uri
Vizitatori unici
Conversii web
Cupoane răscumpărate
Vizite/apeluri
Solicitări de informații
Clienți potențiali (#)/oportunități (#, $ sau amândouă)
Vânzări prin telefon
Întâlniri/propuneri/prezentări de vânzări
Contracte semnate
Rapoarte finalizate
Vânzări auxiliare (accesorii, garanții, planuri de servicii...)
Venituri estimate (un număr pentru rețeaua de vânzări)
Venituri curente
Venitul pe anul în curs (% din plan)
Erori (de estimare, de distribuție, de proiectare...)
Procent primit din prețul solicitat
Costurile vânzărilor (salarii + comisioane / venituri obținute)

Operațiuni:

Rata de rulare/unități per oră
Erori

Probleme cu clienții/reclamații
Rata erorilor de producție (% din produse livrate cu 

întârziere, produse care depășesc bugetul sau 
neconforme)

Rabat/pierdere
Catalogare, sortare, inventar
Livrare, transport

Rata utilizării (atât pentru forța de muncă, cât și pentru 
utilaje)
Aprecierea clientului
Cereri de garanție
Timp suplimentar
Ore nefacturabile
Cost per unitate
Statul de plată
Rata medie pe oră
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Finanțe:

Balanța de numerar
Diverse rate de lichiditate
Conturi creanțe
Conturi creanțe >45 sau 60 ($ sau % din totalul creanțelor)
Conturi datorii
Erori (contribuții, facturări, raportări...)
Marja profitului brut în anul curent
Marja profitului net în anul curent
Gradul de satisfacție al angajaților
Funcționarea sistemelor (IT intern)
Zilele de concediu medical al angajaților
Întârzieri ale angajaților
Angajați care nu și-au atins numerele

Punctul 9
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Punctul 11
Tabelul Pietrelor trimestriale Swan Services 
Următoarea dată: 8/04/20XX
Venit:
Profit:
Măsurabilă:

PIETRELE COMPANIEI CINE
1. Întocmirea broșurii sub formă de pliant și realizarea schiței website-ului. Art
2. Chestionarea clienților existenți și realizarea planului de satisfacție/ păstrare a clienților. Evan
3. Încheierea a două contracte de tip „A” și completarea planurilor de abordare pentru zece clienți-cheie. Sue
4. Luarea unei decizii în privința achiziționării unui nou software pentru managementul de proiect. Carol

5. Recomandarea și aprobarea schimbărilor legate de recrutarea personalului de la operațiuni în vederea creșterii profitabilității. Eileen

6.
7.

ART SUE EVAN

1. Întocmirea broșurii sub formă de pliant și realizarea schiței 
website-ului.

1. Încheierea a două contracte de tip „A” și completarea 
planurilor de abordare pentru zece clienți-cheie.

1. Chestionarea clienților existenți și completarea planului de 
satisfacție/păstrare a clienților.

2. 2. Aprobarea de către echipa de leadership a documentației 
proceselor de vânzare.

2. Angajarea unui nou dezvoltator/consultant.

3. 3. Îmbunătățirea Tabelului de Scor al departamentului de vânzări. 3. Evaluarea performanțelor obținute de departament.

4. 4. Cel puțin o întâlnire cu un client potențial pentru fiecare 
dintre cei trei reprezentanți de vânzări.

4. Documentarea Proceselor Fundamentale de management 
de proiect.

5. 5. 5. Predarea la timp și respectând bugetul a proiectului Acme 
Industries.

6. 6. 6. Coordonarea programărilor de concediu din cadrul 
departamentului.

7. 7. 7. Implementarea unui sistem de detectare a erorilor.

CAROL EILEEN VIC

1. Luarea unei decizii în privința achiziționării unui nou 
software pentru managementul de proiect.

1. Recomandarea și aprobarea schimbărilor legate de personalul de 
la operațiuni în vederea creșterii profitabilității.

1. Participarea la târguri/expoziții în căutarea unei „idei 
revoluționare”.

2. Revizuirea bugetului anual. 2. Evaluarea cheltuielilor variabile pentru detectarea 
oportunităților de reducere a cheltuielilor.

2. Vizitarea personală a cel puțin doi clienți-cheie și a cel puțin 
doi parteneri-cheie.

3. Revizuirea manualului de politici HR. 3. Întâlnirea cu trei clienți-cheie care și-au redus sau oprit 
investițiile în Swan.

3.

4. Completarea raportului de venituri, până în luna iunie, 
inclusiv.

4. Reînnoirea liniei de creditare. 4.

5. Opt ore de studiu a tehnicilor de comunicare. 5. Realizarea și implementarea instrumentelor Zilei de Focalizare. 5.

6. Revizuire IT/status de plată pentru contractele în derulare. 6. 6.

7. 7. 7.

Punctul 12
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Punctul 16
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Punctul 18

Punctul 19

 Tabelul Pietrelor trimestriale Swan Services 
Următoarea dată:  8/04/20XX
Venit:
Profit:
Măsurabilă:

PIETRELE COMPANIEI CINE

1. Întocmirea broșurii sub formă de pliant și realizarea schiței website-ului. Art Nu

2. Chestionarea clienților existenți și realizarea planului de satisfacție/ păstrare a clienților. Evan Nu

3. Încheierea a două contracte de tip „A” și completarea planurilor de abordare pentru zece clienți-cheie. Sue Da

4. Luarea unei decizii în privința achiziționării unui nou software pentru managementul de proiect. Carol Nu

5. Recomandarea și aprobarea schimbărilor legate de recrutarea personalului de la operațiuni în vederea creșterii profitabilității. Eileen Da

6.

7.

ART SUE EVAN

1. Întocmirea broșurii sub formă de pliant și realizarea schiței 
website-ului.

Nu 1. Încheierea a două contracte de tip „A” și completarea 
planurilor de abordare pentru zece clienți-cheie.

Da 1. Chestionarea clienților existenți și completarea planului de 
satisfacție/păstrare a clienților.

Nu

2. 2. Aprobarea de către echipa de leadership a documentației 
proceselor de vânzare.

Nu 2. Angajarea unui nou dezvoltator/consultant. Nu

3. 3. Îmbunătățirea Tabelului de Scor al departamentului de 
vânzări.

Da 3. Evaluarea performanțelor obținute de departament. Nu

4. 4. Cel puțin o întâlnire cu un client potențial pentru fiecare 
dintre cei trei reprezentanți de vânzări.

Nu 4. Documentarea Proceselor Fundamentale de management 
de proiect.

Nu

5. 5. 5. Predarea la timp și respectând bugetul a proiectului Acme 
Industries.

Da

6. 6. 6. Coordonarea programărilor de concediu din cadrul 
departamentului.

Nu

7. 7. 7. Implementarea unui sistem de detectare a erorilor. Da

CAROL EILEEN VIC

1. Luarea unei decizii în privința achiziționării unui nou 
software pentru managementul de proiect.

Nu 1. Recomandarea și aprobarea schimbărilor legate de personalul de 
la operațiuni în vederea creșterii profitabilității.

Da 1. Participarea la târguri/expoziții în căutarea unei „idei 
revoluționare”.

Nu

2. Revizuirea bugetului anual. Da 2. Evaluarea cheltuielilor variabile pentru detectarea 
oportunităților de reducere a cheltuielilor.

Da 2. Vizitarea personală a cel puțin doi clienți-cheie și a cel puțin 
doi parteneri-cheie.

Nu

3. Revizuirea manualului de politici HR. Da 3. Întâlnirea cu trei clienți-cheie care și-au redus sau oprit 
investițiile în Swan.

Nu 3.

4. Completarea raportului de venituri, până în luna iunie, 
inclusiv.

Da 4. Reînnoirea liniei de creditare. Da 4.

5. Opt ore de studiu a tehnicilor de comunicare. Da 5. Realizarea și implementarea instrumentelor Zilei de Focalizare. Da 5.

6. Revizuire IT/status de plată pentru contractele în derulare. Da 6. 6.

7. 7. 7.
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Punctul 22

ORGANIZATORUL VIZIUNII/TRACȚIUNII (V/TO)

Swan Services – 20XX, Trimestrul 2

VIZIUNE

VALORI 
FUNDAMENTALE

1. Fii încrezător, dar modest
2. Crește sau pieri
3. Sari primul în ajutor
4. Fă ce trebuie
5. Fă ce spui

 TABLOUL PE 3 ANI

Următoarea dată: 31/12/20XX
Venit: 11 milioane $
Profit: 10% (1,1 milioane $)
Măsurabilă: 50 de proiecte de peste 100.000$

Cum va arăta?

•	 60 RPRS
•	 Cultură înfloritoare
•	 Echipă solidă de vânzări (formată din 8 

reprezentanți)
•	 Noi birouri de vânzări amplasate într-una sau în 

mai multe piețe importante 
•	 Un nou sediu al companiei
•	 Post IT ocupat
•	 Post HR ocupat
•	 Procesul de recrutare pentru dezvoltator/

analist de afaceri/manager de proiect pus la 
punct

•	 40% venituri recurente

CENTRUL ATENȚIEI
Pasiune: Construirea unei companii extraordinare cu oameni extraordinari.

Nișă: Rezolvarea problemelor reale prin intermediul tehnologiei potrivite.

OBIECTIV PE 10 ANI Venituri de 40 de milioane $, profit net de 15%.

STRATEGIA DE 
MARKETING

Piața țintă/„Lista”
Directori IT sau CFO ai companiilor dependente de tehnologie (sănătate, servicii 
financiare, educație) cu venituri de peste 100 de milioane $ și care:

•	 au sediul situat în partea de nord a Vestului Mijlociu;
•	 nu au rețineri în a externaliza serviciile tehnologice;
•	 țintesc o relație pe termen lung cu un partener strategic, NU sunt vânători 

de costuri mici.

Trei Caracteristici Unice:
1. Suntem oameni asumați cărora le pasă.
2. Suntem experți în folosirea tehnologiei pentru a rezolva problemele de 

afaceri.
3. Facem ceea ce spunem.

 Proces Dovedit:
 Garanție:

ORGANIZATORUL VIZIUNII/TRACȚIUNII

Swan Services – 20XX, Trimestrul 2

TRACȚIUNE

PLANUL PE 1 AN PIETRE LISTA DE PROBLEME
Următoarea dată: 31/12/20XX
Venit: 7,25 milioane $
Profit: 5% 
Măsurabilă: 20 de proiecte de peste 100.000$

Obiectivele Anului:

1. Implementarea EOS.

2. RPRS pentru echipa de vânzări.

3. Implementarea Strategiei de Marketing.

4. Angajarea unui lider pe operațiuni (RPRS).

5. Procesele Fundamentale documentate, 
simplificate și urmate de toți. 

6.

7.

Următoarea dată: 24/06/20XX
Venit: 3,5 milioane $
Profit: 5% 
Măsurabilă: 8 proiecte de peste 100.000$

Pietre trimestriale:                                    Cine

1. Concentrarea eforturilor de vânzări și de 
marketing pe piața țintă.

Sue

2. Reprezentanții de vânzări RPRS (Natalie 
sau un nou angajat?).

Sue

3. Încheierea a trei contracte de tip „A”. Sue

4. Introducerea instrumentelor 
fundamentale EOS. 

Eileen

5. Ocuparea postului de lider pe operațiuni. Eileen

6. Implementarea unui software pentru 
managementul de proiect. 

Evan

7.

1. Utilizarea măsurătorilor.

2. Augmentarea personalului – Centrul 
Atenției?

3. Raj RPRS.

4. Bill RPRS.

5. Terry RPRS.

6. Jennifer RPRS.

7. Garanție.

8.

9.

10.

11.

12.
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Punctul 23

Punctul 24

Punctul 25
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Punctul 26
Tabelul Pietrelor Swan Services pe trimestrul 3
Următoarea dată:  28/09/20XX
Venit:   5,25 milioane $  
Profit:                            5% 
Măsurabilă:  13 proiecte de peste 100.000$  

PIETRELE COMPANIEI CINE

1. Documentarea și implementarea procesului de vânzări. Sue
2. Definirea și publicarea procesului dovedit al Swan. Sue
3. Angajarea unui CFO RPRS. Eileen
4. Realizarea Tabelului de Scor al departamentului operațional (cu utilizare și la măsurarea satisfacției clientului). Eileen
5. Îmbunătățirea și implementarea procesului de îndeplinire a proiectelor. Tom

6. 
7.

SUE TOM

1. Documentarea și implementarea procesului de vânzări. 1. Realizarea Tabelului de Scor al departamentului operațional 
(cu utilizare și la măsurarea satisfacției clientului).

1.

2. Definirea și publicarea procesului dovedit al Swan. 2. Îmbunătățirea și implementarea procesului de îndeplinire a 
proiectelor.

2. 

3. Rezolvarea problemei legate de Natalie RPRS. 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 

6. 6. 6. 

7. 7. 7. 

EILEEN VIC

1. Angajarea unui CFO RPRS. 1. Crearea unui plan de organizare a evenimentelor din domeniu 
pentru anul următor.

2. Reînnoirea liniei de creditare. 2. Dezvoltarea și implementarea unui plan pentru ca viziunea să fie 
împărtășită de toată lumea.

3. 3. 

4. 4. 

5. 5.

6. 6.

7. 7.

ORGANIZATORUL VIZIUNII/TRACȚIUNII (V/TO)

Swan Services – 20XX, Trimestrul 3

VIZIUNE

VALORI 
FUNDAMENTALE

1. Fii încrezător, dar modest
2. Crește sau pieri
3. Sari primul în ajutor
4. Fă ce trebuie
5. Fă ce spui

 TABLOUL PE 3 ANI

Următoarea dată: 31/12/20XX
Venit: 11 milioane $
Profit: 10% (1,1 milioane $)
Măsurabilă: 50 de proiecte de peste 100.000$

Cum va arăta?

•	 60 RPRS
•	 Cultură înfloritoare
•	 Echipă solidă de vânzări (formată din 8 

reprezentanți)
•	 Noi birouri de vânzări amplasate într-una sau în 

mai multe piețe importante 
•	 Un nou sediu al companiei
•	 Post IT ocupat
•	 Post HR ocupat
•	 Procesul de recrutare pentru dezvoltator/

analist de afaceri/manager de proiect pus la 
punct

•	 40% venituri recurente

CENTRUL ATENȚIEI
Pasiune: Construirea unei companii extraordinare cu oameni extraordinari.

Nișă: Rezolvarea problemelor reale prin intermediul tehnologiei potrivite.

OBIECTIV PE 10 ANI Venituri de 40 de milioane $, profit net de 15%.

STRATEGIA DE 
MARKETING

Piața țintă/„Lista”
Directori IT sau CFO ai companiilor dependente de tehnologie (sănătate, servicii 
financiare, educație) cu venituri de peste 100 de milioane $ și care:

•	 au sediul situat în partea de nord a Vestului Mijlociu;
•	 nu au rețineri în a externaliza serviciile tehnologice;
•	 țintesc o relație pe termen lung cu un partener strategic, NU sunt vânători 

de costuri mici.

Trei Caracteristici Unice:
1. Suntem oameni asumați cărora le pasă.
2. Suntem experți în folosirea tehnologiei pentru a rezolva problemele de 

afaceri.
3. Facem ceea ce spunem.

 Proces Dovedit:
 Garanție:
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ORGANIZATORUL VIZIUNII/TRACȚIUNII

Swan Services – 20XX, Trimestrul 3

TRACȚIUNE

PLANUL PE 1 AN PIETRE LISTA DE PROBLEME
Următoarea dată: 31/12/20XX
Venit: 7,25 milioane $
Profit: 5% 
Măsurabilă: 20 de proiecte de peste 100.000$

Obiectivele Anului:

1. Implementarea EOS.

2. RPRS pentru echipa de vânzări.

3. Implementarea Strategiei de Marketing.

4. Angajarea unui lider pe operațiuni (RPRS).

5. Procesele Fundamentale documentate, 
simplificate și urmate de toți. 

6.

7.

Următoarea dată: 28/09/20XX
Venit: 5.25 milioane $
Profit: 5% 
Măsurabilă: 13 proiecte de peste 100.000$

Pietre trimestriale:                                    Cine

1. Documentarea și implementarea 
procesului de vânzări.

Sue

2. Definirea și publicarea procesului dovedit 
al Swan.

Sue

3. Angajarea unui CFO RPRS. Eileen

4. Realizarea Tabelului de Scor al 
departamentului operațional (cu utilizare 
și la măsurarea satisfacției clientului).

Tom

5. Perfecționarea și implementarea 
procesului de îndeplinire a proiectelor.  

Tom

6. 

7.

1. Corectitudinea facturilor.

2. Tabele de Scor și măsurabile pentru toată 
lumea.

3. Sue – destul timp?

4. Garanție? 

5. Definirea postului de la HR.

6. Definirea postului de la IT.

7. Tehnologie de ultimă generație.

8.

9.

10.

11.

12.
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Punctul 27

Chestionar de verificare a organizației
Evaluează-ți afacerea în funcție de afirmațiile de mai jos, folosind o scară de la 1 la 5, unde 1 reprezintă cel mai mic punctaj, și 5 cel 
mai mare.

1. Avem o viziune clară, formulată în scris, care a fost comunicată în mod corespunzător și este împărtășită 
de toată lumea. 

1   2   3   4   5     

2. Valorile noastre Fundamentale sunt clare și pe baza lor efectuăm angajări, evaluări, recompensări 
și concedieri.

3. Centrul Atenției noastre (centrul afacerii) este clar, iar oamenii noștri, sistemele și procesele sunt aliniate 
și concentrate asupra acestuia.

4. Obiectivul pe 10 Ani (îndrăzneț, pe termen lung) este clar și a fost comunicat cu regularitate și împărtășit 
de toți.

5. Piața noastră țintă (definiția clienților noștri ideali) este clară, iar vânzările și marketingul se concen-
trează asupra ei.

6. Cele Trei Caracteristici Unice (diferențiatorii) sunt clare, iar vânzările și marketingul le transmit în mesajele 
lor.

7. Avem un Proces Dovedit conform căruia se desfășoară afacerile cu clienții noștri. A fost denumit și ilus-
trat vizual și toți reprezentanții noștri de vânzări îl folosesc.

8. Toate persoanele din organizația noastră sunt „persoane potrivite” (se potrivesc cu cultura companiei 
și împărtășesc Valorile Fundamentale ale acesteia). 

9. Diagrama de ResponsabilitățiTM (organigrama rolurilor și a responsabilităților) este clară, completă și 
actualizată periodic.

10. Toți angajații sunt în „postul potrivit” (ei înțeleg, vor și au capacitatea de a-și face bine treaba).

11. Echipa de leadership este deschisă și sinceră și dă dovadă de un nivel ridicat de încredere.

12. Toți angajații au Pietre (între 1 și 7 priorități pe trimestru) și se concentrează asupra lor.

13. Toată lumea participă la ședințe săptămânale regulate.

14. Toate ședințele au loc în aceeași zi și la aceeași oră, în fiecare săptămână, au aceeași agendă, încep la 
timp și se termină la timp.

15. Toate echipele identifică cu precizie, discută și soluționează problemele pentru binele suprem pe termen 
lung al companiei.

16. Procesele Fundamentale sunt documentate, simplificate și urmate de toată lumea pentru a obține 
sistematic rezultatele pe care ni le dorim.

17. Avem sisteme prin care primim regulat feedback din partea clienților și a angajaților, deci suntem me-
reu la curent cu nivelul lor de satisfacție.

18. Folosim un Tabel de Scor pentru analiza săptămânală a valorilor metrice/măsurabilelor.

19. Toți cei din organizație au cel puțin un număr de care sunt responsabili să îl mențină în grafic în fiecare 
săptămână.

20. Avem un buget și îl monitorizăm regulat (de ex. lunar sau trimestrial).

Numărul total pentru fiecare estimare:

Înmulțește cu numărul de mai sus:    x1    x2  x3   x4   x5 

Însumează toate cele cinci cifre, pentru a afla scorul procentual care reflectă starea actuală a companiei: □%.
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Interpretarea rezultatelor
Dacă scorul obținut se situează între:

 20 și 34% Acest sistem și aceste instrumente vă pot schimba viața.

 35 și 49% Sunteți normali. Dar preferați să fiți normali sau extraordinari?

 50 și 64% Vă situați peste medie, dar încă este loc pentru îmbunătățiri.

 65 și 79% Sunteți cu mult peste medie.

 80 și 100% V-ați atins obiectivul și ați ajuns acolo unde își doresc să ajungă toate companiile care folosesc acest sistem.

Punctul 28

 


