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En que consiste?
Este servizo permite identificar aqueles factores que definen a capacidade dunha empresa para competir no
mercado e ten os seguintes obxectivos:

1. Determinar a POSICIÓN 
COMPETITIVA ACTUAL da empresa 
en 22 factores de competitividade

Permite identificar aqueles   
aspectos para reforzar a  súa 

competitividade

2. Definir consensuadamente a RUTA 
IDEAL DO CAMBIO. Establecer as 

accións necesarias para a mellora da 
competitividade (FOLLA DE RUTA) 

nos próximos 2/3 anos

3. Colaborar na IMPLANTACIÓN DAS 
ACCIÓNS DE MELLORA TEMPERÁ 

seleccionadas

Analízase a situación da empresa nos 22 factores de competitividade que son claves nunha empresa e que
indican:
• O seu NIVEL ACTUAL de COMPETITIVIDADE e
• A súa CAPACIDADE PARA ADAPTARSE AOS CAMBIOS que se producirán no futuro da contorna, do

sector…
Defínese a FOLLA DE RUTA e a consultora colabora na implantación de ACCIÓNS DE MELLORA TEMPERÁ
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Que metodoloxía se emprega?

• Mide o grao de avance 
na implantación e uso 
de sistemas: normas, 
procedementos, 
software…

Dimensión 
Técnica (T)

• Mide o nivel de uso do 
talento dispoñible nas
persoas: formación, 
motivación, equipo, 
implicación…

Dimensión 
Humana (H)

Aplicación da Metodoloxía da Matriz T-H que permite posicionar o grao de desenvolvemento competitivo
da PEME en base a dúas variables: tecnoloxías (T) e persoas (H).
Susténtase nun cuestionario que recolle a totalidade dos aspectos dunha empresa, agrupados en 22
factores de competitividade

Esta metodoloxía permite definir a ruta de cambio así como identificar as accións de mellora máis
axeitadas.
A consultora acompañará á PEME durante a implantación das accións de mellora temperás
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Como se desenvolve?
FASES
O servizo consta das seguintes etapas e ten, aproximadamente, unha duración de 12-16 semanas
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Resultados e Software

INFORME DO 
POTENCIAL 

COMPETITIVO

Permite , ademais, a 
comparación con outras
empresas ou cun ideal

PLANS DE ACCIÓN / 
FOLLA DE RUTA

De mellora temperá e de 
melloras a medio e longo 

prazo ordenadas e 
priorizadas

TITORIZACIÓN

Na implantación das accións
de mellora prioritarias

RESULTADOS

SOFTWARE PLAAM
É a única plataforma do mercado que conxuga tódalas ferramentas necesarias para a correcta
xestión, comunicación e control dunha empresa. Conta con máis de 25 módulos

SOFTWARE
USO GRATUÍTO DE 4 MÓDULOS DO SOFTWARE PLAAM DURANTE A REALIZACIÓN DO SERVIZO
Aquelas empresas nas que se detecte como un punto débil o software de xestión (carencia, uso ineficaz, áreas non cubertas
polo software actual….), podrán acceder de maneira gratuita a 4 módulos básicos do software PLAAM durante a realización
do servizo
Módulos: CRM, Sistema de Newsletter, Xestor de Proxectos e Xestor de Tarefas
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Software de Soporte
USO GRATUITO DE 4 MÓDULOS DO SOFTWARE PLAAM DURANTE A REALIZACIÓN DO SERVIZO
Aquelas empresas nas que se detecte como un punto débil o software de xestión (carencia, uso ineficaz, áreas non
cubertas polo software actual….), poderán acceder de maneira gratuita a 4 módulos básicos do software PLAAM
durante a realización do Servizo.
Módulos: CRM, Sistema de Newsletter, Xestor de Proxectos e Xestor de Tarefas

Que é Plaam?

É a única plataforma do mercado que conxuga
todas as ferramentas necesarias para a correcta
xestión, comunicación e control dunha organización
(asociación, empresa...) Conta con máis de 25
módulos.

Dispoñer, nunha única ferramenta, de diferentes
funcionalidades, supón unha facilidade enorme para
a xestión e a comunicación, tanto interna como
externa. En definitiva, supón unha mellora
considerable da productividade da organización.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

• Plataforma colaborativa multientidade
• Cloud
• Accesible dende calquera dispositivo
• Unha única base de datos: todo integrado
• Exportable a excel, PDF...
• Integración flexible con aplicacións e sistemas de
terceiros: Google, iCloud, Office 365...

§ Xestión comercial de clientes
§ Xestión de visitas
§ Oportunidades
§ Presupostos
§ Integrado con tarefas e 

proxectos
§ Exportación e importación
§ Cadro de mando
§ Análise das operacións

§ Ficha por proxecto
§ Seguimento de proxectos: 

evolución, prazos, 
desenvolvemento...

§ Control de gastos
§ Xeolocalización
§ Xestión de fases e tarefas
§ Asignación de persoal
§ Partes de traballo por horas,

m2, material...
§ Estimación e cómputo de 

esforzos
§ Desviacións
§ Planificación: Diagramas de 

Gantt
§ Resultados do proxecto

§ Envío de correo internos e 
externos

§ Xestión de listas de 
distribución a partir de CRM

§ Xestión de plantillas
§ Confirmación de entrega e 

lectura
§ Análises do impacto
§ Estatísticas

§ Imputación de tarefas
§ Comunicación automática
§ Estimación de tempo
§ Cómputo de tempo
§ Desviacións
§ Seguimento de tarefas
§ Alertas
§ Conversación por tarefas
§ Ficheiros adxuntos
§ Prioridades
§ Notificacións push ó teléfono 
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Que beneficios obtén a PEME?

O TEU ITINERARIO DE MELLORA COMPETITIVA NON ACABA AQUÍ
Descobre o resto de servizos de dixitalización, innovación, estratexia e profesionalización!

SERVIZO COFINANCIADO, 
HAI UNHA TARIFA PARA TI. 
A PARTIR DE 3 PERSOAS TRABALLADORAS OU 
SOCIOS TRABALLADORES

Profesionalización da xestión e cohesión do 
equipo directivo

02

Transferencia de coñecemento e adquisión de novas 
competencias por parte do equipo directivo03

04 Creación dunha cultura de diagnose-acción na 
empresa: provocar o cambio na empresa

Visibilidade sobre a situación actual e sobre a 
estratexia a seguir

Contacto:

669 079 760
npampillo@deloitte.es
adarosa@deloitte.es

Axente colaborador

LUGO E OURENSE
Axente colaborador 

A CORUÑA E 
PONTEVEDRA

01

Contacto
T. 881 977 196
info@obz.es
fpg@obz.es
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