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Storyboarding - Planificarea și verificarea unui proces în echipă 

 

Un storyboard este o reprezentare grafică a modului în care se va desfășura videoclipul dvs., filmat. Este 

alcătuit dintr-un număr de pătrate cu ilustrații sau imagini reprezentând fiecare filmare, cu note despre 

ceea ce se întâmplă în scenă și ce se spune în scenariu în timpul filmării. 

Într-un mediu de afaceri, se păstrează aceeași idee. Dar în loc să creezi un videoclip sau un film, s-ar putea 

să planifici o lansare de produs, să gestionezi un proiect, să creezi o strategie de marketing, să creezi un 

nou proces sau să identifici o relație cauză-efect. 

Povestea continuă cu detalierea fiecărui pas din proces. Dar în loc să folosești cuvinte și să scrii o listă de 

activități, storyboard-ul tău îți permite să vezi tot ce trebuie să se întâmple și în ce ordine. Ca grup, echipa 

ta creează o imagine detaliată a pașilor care trebuie făcuți. Apoi lucrează pentru a detecta problemele, a 

identifica complicațiile și a rearanja sarcinile după caz. Scenariile sunt ușor de modificat, astfel încât 

încurajează creativitatea și experimentarea și pot fi foarte eficiente în procesul de planificare. 

 

Storyboarding pentru afaceri 

Povestile sunt, de asemenea, utile pentru construirea unității și acordului grupului, iar echipele care le 

folosesc tind să găsească mai ușoară luarea deciziilor. Acest lucru se datorează faptului că toată lumea se 

poate implica și există un nivel de entuziasm și angajament mult mai mare. 

 

Storyboard-urile funcționează pentru că spun o poveste într-un mod vizual. Când oamenii au ceva de privit, 

este mult mai ușor să înțeleagă concepte, să interpreteze diagrame și să vizualizeze viitorul. 

 

Nu contează dacă este un scenariu de film, un proiect nou al organizației dvs. sau povestea noului produs 

al companiei dvs. Storyboard-urile pot schimba orice fel de date în ceva viu și dinamic. Ele pot transforma 

procesul uneori plictisitor de planificare într-o experiență interactivă și distractivă pentru toți cei implicați. 

 

Cum să utilizați Storyboard-uri pentru planificarea afacerilor 

Crearea unui scenariu nu este atât de deficilă pe cât ar părea. În această secțiune vă oferim instrucțiuni 

pas cu pas, apoi vă arătăm un exemplu, astfel încât să puteți vedea procesul de storyboarding în acțiune. 

 

1. Stabiliți-vă pașii 

Brainstorm ce încercați să obțineți, apoi scrieți pașii pe care trebuie să îi faceți pentru a vă atinge obiectivul. 

Sfatul nostru este să folosiți stick-ere în acest proces, într-o distribuție pe care s-ar putea să doriți ulterior 

să o reordonați, sau puteți să vă amintiți pașii pe care i-ați ratat inițial, iar astfel stick-erele vă permit să 

ridicați și să rearanjați informațiile cu ușurință. 

 

2. Pune-ți pașii în ordine 

Puneți etapele notate la pasul 1 în ordinea corectă. 
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3. Creați subnivele 

Unele acțiuni dintr-un storyboard vor fi alcătuite dintr-o serie de acțiuni mai mici. Aici, poate ajuta la crearea 

unui storyboard sub-nivel pentru acești pași mai mici. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că nu pierdeți o 

parte cheie a procesului. 

 

4. Căutați probleme și obstacole 

Pe măsură ce fiecare nou pas este introdus în storyboard-ul dvs., încurajați-vă membrii echipei să caute 

disfuncționalități și probleme în acest proces. Acest lucru este deosebit de important de realizat între pași. 

De ce? Pentru că între pași este locul unde se pot ascunde surprize (cu alte cuvinte, probleme). Problemele 

din pașii înșiși sunt mai ușor de observat. 

Acesta este motivul pentru care scenariile sunt atât de valoroase. Puteți vedea fiecare piesă a puzzle-ului 

și modul în care toate piesele interacționează - așa că aveți mai multe șanse de a detecta probleme înainte 

să apară 

 

Cum să vă organizați storyboard-ul? 

Puteți să vă structurați storyboard-ul cum doriți. Unele modele arată rezultatul final pe stânga, iar pașii 

curg de la dreapta la stânga spre el. Alții folosesc o abordare verticală: rezultatul este în partea de sus, iar 

pașii se ridică de jos pentru a-l susține. Sau puteți utiliza modelul industriei cinematografice, cu un cadru 

după altul într-o linie, care rulează de la stânga la dreapta. 

 

 

 

 


