Revista de Comptabilitat i Direcció Vol. 24, any 2017

79

Regles i guies d’estil per al disseny
d’informes i presentacions
empresarials: els estàndards
internacionals IBCS®
JÜRGEN FAISST
HICHERT+FAISST IBCS INSTITUTE
XAVIER SUBIRATS
AMSEL ASSESSORS
Data de recepció: 19/12/2016
Data d’acceptació: 7/3/2017

RESUM
International Business Communication Standards (IBCS®), els estàndards
internacionals de comunicació empresarial, podrien tenir un impacte positiu en els
negocis. És difícil imaginar que cada compositor, des de Mozart fins a Gershwin, hagués
utilitzat una notació musical diferent. En aquest cas, com podrien els músics interpretar
de manera instantània la partitura? Moltes professions –penseu, per exemple, en
l’enginyeria o l’arquitectura– utilitzen sistemes de notació estandarditzada per tal de
comunicar les seves enormes quantitats d’informació de forma ràpida i clara.
No obstant això, en els negocis existeix una plètora de maneres de presentar
informes i quadres de comandament, fins i tot dins d’una mateixa companyia. Imagineu,
en canvi, que tinguéssim un patró reconegut que ens permetés comprendre
immediatament el context i la informació empresarial. D’això tracta els IBCS®: resultats
millors, més ràpids i amb menor cost en tots els estadis del procés de presa de decisions
mitjançant l’ús d’estàndards de notació.
En aquest article es relacionen les regles necessàries per a una clara i fidel
comunicació empresarial.
Es descriu com un manual de notació facilita les guies (d’estil) per a un disseny
d’informes i presentacions, de forma similar a les guies de disseny corporatiu. Finalment,
es faciliten algunes de les plantilles homologades IBCS® de gràfics i taules, dissenyades
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per a determinats tipus d’anàlisi empresarial i que poden ser utilitzades per totes les
empreses.
Classificació JEL: M10; M40

PARAULES CLAU
Comunicació empresarial, estàndards, notació, informes, gràfics, taules,
excel·lència gràfica.

ABSTRACT
International Business Communication Standards (IBCS®) could have a huge
impact on our business. Just imagine if every composer from Mozart to Gershwin
used a different notation system. How would musicians be able to interpret the
music instantly? So many professions – just think of engineering or architecture–
use standardized notation systems for communicating their vast amounts of
information clearly and quickly.
Yet in business, there is a plethora of ways to layout out reports and
dashboards, even within a single company. Imagine, instead, if we had pattern
recognition that allowed us to immediately understand the context. That is what
IBCS® is about: better, faster, and cheaper results in all stages of the decisionmaking process by using notation standards.
In this article, you will learn about the rules necessary for clear and true
business communication. You will see how a notation manual provides style guides
for the design of reports and presentations, similar to Corporate Design guidelines.
And finally, you will find some IBCS® compliant templates for charts and tables,
developed for specific analytic purposes, and ready to reuse in your own company.
Classification JEL: M10; M40

KEYWORDS
Business communication, standards, notation, reporting, charts, tables,
graphical excellence.

Introducció
Aquest article introdueix el concepte de notació estàndard (notació semàntica
estandarditzada) aplicada al disseny d’informes empresarials, i dona resposta a les
següents qüestions:
1. De què es tracta i quins són els seus antecedents històrics (capítols 1 i 2).
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2. Quins beneficis reporta a experts comptables, controllers o directors financers i a
la direcció general (capítol 3).
3. Com s’aplica als informes i presentacions empresarials (capítols 4 i 5).
Índex dels apartats de l’article:
1. La notació estàndard en altres disciplines.
2. La notació estàndard en els negocis. Notació IBCS® 10 regles bàsiques.
3. Beneficis de l’aplicació de la notació estàndard als negocis.
4. La fórmula d’aplicació SUCCESS dels IBCS®: regles per al disseny conceptual,
de percepció i semàntic (de notació) dels informes i presentacions.
5. Plantilles IBCS® per a gràfics i taules.

1. La notació estàndard en altres disciplines
El diccionari Oxford defineix notació com «una sèrie de signes escrits usats per
representar nombres, quantitats o elements en disciplines com, per exemple, la música i
les matemàtiques». Són exemples comuns de l’aplicació de la notació semàntica els
mapes, els senyals de trànsit, els dibuixos tècnics o les partitures musicals, entre molts
d’altres. Moltes disciplines ja utilitzen de forma sistemàtica notacions semàntiques i
moltes notacions estàndards tenen ple significat internacionalment.
Potser una de les notacions més coneguda – i una de les més antigues– és la utilitzada
en les partitures musicals. La notació musical utilitza símbols escrits per representar
melodies. Aquesta notació musical es va desenvolupar a Europa a l’Edat Mitjana i ha
estat adoptada per diferents tradicions musicals arreu del món.

Font: Edition Peters, 4921.

Figura 1. Secció de la Suite de Bach BWV 1067.
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La cartografia utilitza estàndards internacionals per construir mapes representant
la Terra sobre una superfície plana. Els mapes de carreteres són potser els mapes més
usats en l’actualitat. Constitueixen un subconjunt dels mapes de navegació, en els quals
també s’inclouen els mapes de xarxes de ferrocarril. Vegeu, per exemple, a la figura 2,
un mapa ben organitzat del sistema de transport de Londres. No sembla prou pràctic poder
conduir un vehicle per qualsevol lloc del món, sense necessitat d’haver d’aprendre un
codi de senyals de trànsit diferent a cada país?

Font: Transport of London.

Figura 2. Secció del mapa del metro de Londres.
Les diferents disciplines d’enginyeria tenen diferents sistemes de notació. La
utilització d’estàndards internacionals es va considerar de gran importància a l’inici de la
Revolució Industrial. Avui l’Organització Internacional d’Estandardització (ISO, per les
seves sigles en anglès), fundada el 1947, promou estàndards industrials al món. Els
plànols de circuits elèctrics són uns exemples típics d’estàndards en enginyeria. Vegeu la
figura 3.
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Font: Wikipedia.

Figura 3. Diagrama dels elements d’un dispositiu comú 744 op-amp.
L’ISO proclama els beneficis dels estàndards: els estàndards internacionals
comporten beneficis socials, tecnològics i econòmics. Ajuden a harmonitzar les
especificacions tècniques dels productes i serveis, fan més eficient la indústria i
enderroquen barreres al comerç internacional. La conformitat amb els estàndards
internacionals ajuda els consumidors a tenir la certesa que els productes són segurs,
eficients i bons per a l’entorn.
Altres notacions fonamentals es troben en matemàtiques, física, biologia, química o
arquitectura.
Els beneficis dels estàndards en moltes disciplines són obvis. Per tant, és adequat
pensar que ha arribat el moment d’aplicar-los també a la comunicació empresarial.
«Si els músics són capaços de visualitzar una simfonia amb l’ajuda d’una
partitura, llavors la gent de negocis hauria de ser capaç de trobar una notació
estàndard per (visualitzar) les vendes mensuals... L’element pràctic dels mapes és
que el nord sempre està a la part superior i que els rius són sempre blaus; regles
semblants podrien ajudar a augmentar la comprensió dels gràfics empresarials....
Si una clavilla encaixa en el seu endoll, no és a causa d’un excés
d’estandardització, és senzillament pràctic».
Rolf Hichert
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2. La notació estàndard en els negocis. Notació IBCS® 10 regles bàsiques
2.1. Per què ha trigat tant?
2.1.1. Una breu història de la visualització en els negocis o l’enginyeria
mecànica ve en ajuda de l’economia i les finances
Va haver-hi una època, en la segona meitat del segle xviii, en què Edimburg era
sobrenomenada l’«Atenes de Gran Bretanya» i competia com a capital intel·lectual
d’Occident amb el París de la Il·lustració. En aquesta època, passejant per Calton Hill,
Canongate Theatre o anant a The Poker Club, un podia topar-se amb David Hume, Adam
Smith, Adam Ferguson, John i William Playfair, James Hutton o James Black, mestres
intel·lectuals i autors d’obres fonamentals com el Treatise of Human Nature (Hume), An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Smith), An Essay on the
History of Civil Society (Ferguson), Theory of the Earth (Hutton), The Commercial and
Political Atlas (William Playfair). Vegeu la següent seqüència, que il·lustra l’estreta
vinculació entre ells: John, germà de William Playfair, va ser el biògraf de Hutton, que a
la vegada va ser el marmessor d’Adam Smith, que era amic de David Hume, l’autòpsia
del qual va ser realitzada per Black.
Així, mentre Hume posava les bases de l’utilitarisme en el seu Treatrise, Smith
fundava l’economia moderna amb les seves Inquiriy, Ferguson fundava la sociologia amb
la seva Essay, Hutton la geologia moderna amb la seva Theory i Black posava les bases
de la termodinàmica amb el seu estudi sobre la calor, William Playfair (1759-1823),
enginyer mecànic, economista i polític, germà del ja esmentat cèlebre físic John Playfair,
escrivia la seva obra fonamental, The Commercial and Political Atlas (1786), en la qual
analitzava, usant tècniques infogràfiques, la producció industrial. L’Atles incloïa ja 43
sèries temporals i feia un ús freqüent dels gràfics de barres. William Playfair, amb la seva
obra, es convertiria en el fundador del disseny modern de gràfics.
L’altre pare del disseny gràfic aplicat va ser Johann Heinrich Lambert (1728-1777),
matemàtic i científic suís-alemany, que va començar a utilitzar gràfics de sèries temporals
a la fi del segle XVIII.
Digne continuador de la tradició iniciada per Playfair va ser Willard Cope Brinton
(1880-1957), enginyer consultor nord-americà, autor de Graphics methods for presenting
facts. Brinton va ser un pioner en la visualització de la informació i és especialment
conegut pels seus manuals sobre mètodes gràfics. Emfatitzava que una presentació
inadequada pot portar a conclusions fal·laces. Juntament amb la American Society of
Mechanical Engineers (els enginyers mecànics de nou), W. C. Brinton va fundar el Comitè d’Estàndards per a la Representació Gràfica el 1913.
Edward Tufte (1942), professor emèrit d’estadística a la Universitat Yale, és una
figura clau en el camp de la visualització de les dades, el disseny de la informació,
l’alfabetització visual i la comunicació visual de la informació. A ell es deuen els principis
de l’excel·lència gràfica: «La presentació ben dissenyada de dades interessants és una
qüestió de substància, d’estadística i de disseny. L’excel·lència gràfica consisteix que les
idees complexes siguin comunicades amb claredat, precisió i eficiència. L’excel·lència
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gràfica és aquella que proporciona al lector el nombre més gran d’idees, en el temps més
curt, amb l’ús mínim de tinta, en el mínim espai. L’excel·lència gràfica és pràcticament
sempre multivariant. L’excel·lència gràfica requereix dir la veritat sobre les dades» (The
Visual Display of Quantitative Information, pàg. 51).

tinta

idees

espai

temps

Figura 4. Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, pàg. 51.
Altres figures clau de la comunicació visual han estat Gene Zelazny, director de
comunicació visual a McKinsey and Company i autor de l’obra Say It With Charts i Say
It With Presentations, i Stephen Few, de Perceptual Edge.

2.1.2. La idea de notació semàntica de Rolf Hichert com la peça que falta
per completar el sistema
Continuant amb la tradició de l’enginyeria mecànica (Playfair, Brinton i
l’American Society of Mechanical Engineers) d’ajudar a la visualització de la informació
econòmica i empresarial, novament un altre enginyer mecànic, d’origen alemany en
aquest cas, el doctor Rolf Hichert, va desenvolupar el concepte de notació semàntica
aplicada a la informació empresarial.
Essent un enginyer, Hichert mai no va entendre per què els altament valorats
experts en visualització no feien ús d’un llenguatge visual comú amb símbols i formes
estandarditzats, tal com havia après en enginyeria. Ell creia que les coses que significaven
el mateix, haurien de tenir també la mateixa aparença visual i les coses amb un significat
diferent, en cap cas haurien de semblar-se. Aquest plantejament, que fa l’efecte de ser
bastant simple, no és la pràctica habitual en absolut. Avui, fins i tot coses radicalment
diferents, com són les dades històriques (dades reals) i els plans ficticis (dades futures),
no es distingeixen per la seva aparença visual.
A mitjan anys vuitanta, després d’uns anys treballant en consultoria i en diverses
universitats alemanyes de tecnologia i d’impartir classes de control de gestió
(controlling), va fundar una companyia dedicada al desenvolupament de programari
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analític amb un enfocament especial cap a l’estructura i la representació visual de la
informació empresarial. Després de vint anys en el sector del programari per a business
intelligence, el doctor Hichert es va centrar a fer que els informes i les presentacions
empresarials fossin més comprensibles i va començar a desenvolupar el conjunt de regles
SUCCESS per a la millora dels informes empresarials. El conjunt de regles SUCCESS
compila les regles estructurals (disseny conceptual) que va aprendre de Barbara Minto i
Gene Zelazny de l’època que van compartir a McKinsey les regles de percepció
promogudes per Edward Tufte i Stephen Few, i la seva idea de notació semàntica en un
marc de referència únic que englobaria les tres parts:
a) disseny conceptual o regles estructurals del missatge,
b) disseny de percepció o regles de percepció i
c) disseny semàntic o notació estàndard.
L’any 2013 va proposar que el marc d’aplicació o conjunt de regles SUCCESS
fos el punt de partida de la definició i establiment d’una notació estàndard internacional
per a informes i presentacions empresarials, similar als estàndards de notació establerts
en altres disciplines, com l’arquitectura, l’enginyeria, la cartografia o la música. El doctor
Hichert va transferir la major part de la seva propietat intel·lectual a l’organització sense
ànim de lucre International Board of Communication Standards Association. A la figura
5 s’estableixen les relacions entre els antecedents històrics, les tres categories
(conceptual, de percepció i de notació estàndard) i el conjunt de regles SUCCESS per a
l’aplicació als informes empresarials.
Aquesta notació estandarditzada es detalla al següent apartat, 2.2. Notació
estàndard IBCS.
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Johan H. Lambert
(Alemanya)

Disseny de percepció

Marc d’aplicació

SUCCESS

SAY (Dir)
UNIFY (Unificar)
CONDENSE (Condensar)
CHECK (Comprovar)
EXPRESS (Expressar)
SIMPLIFY (Simplificar)
STRUCTURE (Estructurar)

Figura 5. Esquema-resum dels antecedents històrics, les tres grans categories i la fórmula
de les regles d’aplicació SUCCESS.

2.2.1. Els continguts que signifiquen el mateix han de tenir una mateixa
aparença visual i els continguts que no signifiquen el mateix han de tenir
una aparença visual diferent
Aplicar la notació semàntica significa que informes i presentacions segueixen
aquest principi governador: un contingut similar hauria de ser visualitzat d’una manera
similar, allò que significa el mateix també hauria de semblar el mateix. Expressat d’una
altra forma: si el contingut no és el mateix, no hauria de semblar el mateix.
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En moltes disciplines especialitzades, com l’enginyeria, la música o l’arquitectura,
els estàndards de notació semàntica són una matèria bàsica. Al món de la comunicació
dels negocis es peca de la falta de dits estàndards de notació, i això comporta que els
informes de gestió siguin, a vegades, difícils de comprendre. Per exemple, no existeix una
convenció sobre el significat de diferents elements d’estil, com títols, línies de separació,
eixos, indicadors per subratllar o ressaltar, entre d’altres, usats en els gràfics i taules.
Aquest apartat està dedicat a les regles semàntiques per a tots els elements
habitualment utilitzats en el context de la comunicació dels negocis, com:
1. la terminologia (paraules, abreujaments i formats dels nombres, unitats i dates),
2. les descripcions (missatges, títols, llegendes i comentaris),
3. les dimensions (mesures, escenaris, períodes de temps i dimensions
estructurals),
4. les anàlisis (anàlisis d’escenaris, anàlisis de sèries temporals, anàlisis de
dimensions estructurals mitjançant comparacions i desviacions) i
5. els indicadors o marcadors per subratllar, escalar i d’altres propòsits.
Les regles semàntiques estàndards ajuden a comunicar el missatge amb major
claredat en utilitzar una notació uniforme (notació IBCS) basada en el treball del doctor
Hichert i les contribucions realitzades per l’Organització IBCS.
Es resumeixen a continuació les deu regles bàsiques de la notació estàndard IBCS:
1. Missatges: Ha de figurar un missatge a cada pàgina de l’informe o de la
presentació. Els informes i les presentacions empresarials han de transmetre missatges,
no sols dades. Per a això es destina la part superior de la pàgina de l’informe o de la
presentació per a la redacció del text del missatge que el controller o responsable financer
desitja transmetre.

48 productes de la línia de
productes VA estan en el
segment de 3 milions de
dòlars de beneficis

Figura 6. Exemple regla 1.
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2. Títols: A cada pàgina ha de figurar un títol amb un format homogeni o consistent.
Els títols serveixen per identificar els gràfics o taules. Es destinen les tres línies de la part
superior dreta per indicar (1) el nom de l’organització, per exemple: Construction Inc.,
(2) la mesura i la unitat, per exemple: Net sales in mUSD (vendes netes en milions de
dòlars), i (3) el període a què es refereix, per exemple: 2015, i els escenaris: AC (període
actual), PL (pla), variació del període actual respecte al pla en xifres absolutes (ΔPL) i al
percentatge (ΔPL%).

Construction Inc.
Vendes netes en milions de
dòlars 2017

Figura 7. Exemple regla 2.
3. Temps i estructura: Han d’estar organitzats en l’eix horitzontal i en l’eix vertical,
respectivament. El temps i l’estructura són els tipus d’anàlisis més habituals. Les anàlisis
de temps s’organitzen horitzontalment i les anàlisis d’estructura verticalment.

Figura 8. Exemple regla 3.
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4. Regla MECE: Mútuament excloent i col·lectivament exhaustiu. Els continguts han
d’estar ben estructurats, han de ser exhaustius en conjunt i excloents entre ells.

Figura 9. Exemple regla 4.
5. Gràfics: S’han d’escollir preferentment gràfics de columnes, barres o línies i evitar en
general els gràfics amb format de pastís (pie-charts) i els indicadors de nivell, tipus
velocímetres (gauges).

Figura 10. Exemple regla 5.
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6. Etiquetes: Les etiquetes han d’anar integrades en els gràfics, no separades.
S’integren en els gràfics les etiquetes per a les sèries de dades i també per als valors.

Figura 11. Exemple regla 6.
7. Escenaris: Cal usar un color fosc sòlid per a les dades de l’exercici actual, el gris
per a l’exercici previ, el remarcat per al pressupost o el pla i les ratlles diagonals
(hatched) per a les estimacions. Els escenaris representen les categories de dades que
seran objecte de comparació. La notació estàndard per al període actual és AC; per al pla,
PL; per a l’estimació, FC (Forecast), i per al període anterior, PY.

Estimació
Ratlles diagonals
Pla
Subratllat

Figura 12. Exemple regla 7.
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8. Variacions: Les variacions positives (per a un objectiu determinat) han d’anar en
verd i les negatives en vermell. Les variacions són diferències entre diferents escenaris.
S’utilitzen pins per a les variacions en percentatge i els colors usats per a les variacions
positives i les negatives han d’estar unificats.

Figura 13. Exemple regla 8.
9. Escala: Les escales han de ser correctes i homogènies. Per fer possibles les
comparacions, les escales han de ser consistents. No s’han de tallar els eixos.

Figura 14. Exemple regla 9.

Revista de Comptabilitat i Direcció Vol. 24, any 2017

93

10. Remarcar: Remarcar accelera la comprensió. Es recomana l’ús d’indicadors
unificats, tals com el·lipses, fletxes de tendència i marcadors de diferències.

Preu de l’acció en CHF En.-Jul.
2017

Figura 15. Exemple regla 10.

3. Beneficis de l’aplicació de la notació estàndard als negocis
3.1. Persones involucrades en el procés de la presa de decisions
En el procés de la presa de decisions estan implicats el Departament de Sistemes
d’Informació i Comptabilitat, d’una banda, el Departament Financer i els controllers, a
continuació, i, finalment, la direcció general. Sistemes d’Informació ha de proveir dades
a la funció financera, que al seu torn els analitzarà i crearà els missatges que seran avaluats
per la direcció per prendre decisions. A la figura 16, a continuació, es representen les
àrees involucrades i les funcions que cadascuna duu a terme.
SISTEMES D’INFORMACIÓ
Processament de dades

Estadístiques i dades

CONTROLLERS
Controlling

DIRECTIUS
Management

Informes i presentacions

Prendre decisions
Crear missatges
Proveir dades

Avaluar missatges

Analitzar dades

Desenvolupar
sistemes

Figura 16. Esquema de processos i funcions entre Sistemes d’Informació, controllers i
directius.
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Els conjunts de dades o estadístiques es refereixen a compilacions de dades en
forma tabular o gràfica sense un missatge específic, és a dir, sense un text explicatiu o
una interpretació. Aquestes estadístiques són col·leccions estructurades de dades amb
l’objectiu de respondre a qüestions específiques.
A partir de les dades esmentades s’elabora un document de comunicació
empresarial, generalment en la forma d’un informe de gestió o una presentació
empresarial. Els informes empresarials són documents escrits que contindran normalment
un índex, un resum i un text que desenvolupa el contingut de l’informe suportat per
objectes tals com taules i gràfics i que té com a objectiu transmetre un missatge als lectors,
mentre que les presentacions empresarials són comunicacions verbals formals,
caracteritzades per un orador que presenta el seu missatge prèviament preparat i
normalment dirigit a una audiència amb l’objectiu de transmetre un contingut
professional i ajudar a la presa de decisions.
Tal com es mostra a la figura anterior, el Departament d’IT o d’Informació de
Sistemes desenvolupa els sistemes d’informació i proveeix les dades en forma
d’estadístiques. El Departament de Controlling analitza les dades i crea els missatges en
forma d’informes i presentacions empresarials i la direcció avalua els missatges i pren
decisions.
La creació d’estadístiques és un assumpte derivat del processament de dades i els
informes i presentacions són creats pels controllers, els responsables financers o els
analistes de negoci que desitgen transmetre missatges a la direcció.

3.2. Beneficis pràctics en costos, qualitat i temps
La utilització d’estàndards de notació en informes, presentacions, estadístiques i
quadres de comandament genera millors resultats en qualitat, més ràpids i més econòmics
en cada fase del procés de presa de decisions, com es mostra a la figura següent.
Sistemes d’Informació (SI)
Desenvolupar sistemes
I subministrar dades

Controlling
Analtzar dades
I crear missatges

Management
Avaluar els missatges
I prendre decisions

Millora de la Qualitat

1

2

3

Reducció del temps de
reacció

4

5

6

Reducció de costos

7

8

9

Figura 17. Quadre de millores en qualitat, reducció de temps i costos.
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Millora de la qualitat: La qualitat de les estadístiques, els informes i les presentacions
millora (1) en millorar-ne la llegibilitat, (2) en augmentar la claredat dels missatges i, en
últim lloc, (3) en la millora en la presa de decisions.
Reducció de temps: El temps de lliurament de les noves estadístiques serà més curt
(4), la qual cosa permetrà als analistes de negoci i als controllers respondre a les qüestions
més ràpidament (5) i als executius prendre decisions fonamentades de manera més ràpida
(6).
Reducció de costos: En estalviar temps creant dades (7) i analitzant-les (8) es
redueixen els costos. No obstant això, aquí la reducció més important és el temps dedicat
pels executius intentant comprendre els informes que els han preparat (9).

3.3. Alguns exemples dels beneficis
A continuació es transcriuen alguns testimoniatges de directius sobre la
implantació dels IBCS a les seves organitzacions:
Álvaro Alcolea, director financer de Prensa Ibérica: «Estem adoptant l’estàndard
IBCS® per aconseguir reduir el temps d’implementació i millorar els resultats».
Heinz Hostettler, responsable de controlling corporatiu a Swiss Post: «Iniciem el
2007 el nostre nou reporting orientat a valor usant l’estàndard del doctor Hichert d’aquell
moment. El nou disseny de gràfic es va convertir en l’estàndard de visualització dels
nostres informes anuals; els nostres informes utilitzen un escalat consistent i homogeni
en tot l’informe. Vam poder reduir considerablement el nombre de dissenys de taules i
gràfics; els nous estàndards eren més fàcils de gestionar, i crec que això ens va estalviar
molt de temps».
Maurice Verhagen, cap de Serveis de Reporting, responsable del concepte i
desenvolupament dels estàndards de reporting a Philips, va manifestar: «Per a nosaltres,
els IBCS han constituït un excel·lent propulsor per portar les nostres percepcions del
negoci a un altre nivell. Abans de tot, l’usuari de l’informe rep ara l’essència de la
informació de forma més ràpida, la qual cosa comporta reduir el temps que necessitem
per a la presa de decisions. No obstant això, la veritable millora de productivitat està en
la creació dels informes. Anteriorment, les persones es deixaven portar per la necessitat
de dissenyar tot tipus de formats d’informe i ara, en canvi, els formats són clars i
predefinits; els generadors d’informes es poden centrar a proporcionar missatges
significatius en comptes de perdre el temps esbrinant com seria el millor format visual a
utilitzar».
Nadin Eberlein i Joachim Mette, de controlling corporatiu a la seu de SAP a
Walldorf, van fer esment al seu projecte intern information design: «El que va ser més
important per a nosaltres va ser el reconeixement més fàcil i més ràpid de la informació
gràcies a l’ús d’estàndards visuals, com, per exemple, a visualitzar les dades reals,
pressupostades i estimades». «Una vegada definim la nostra nova guia de notació basada
en el concepte HICHERT®SUCCESS, vam ser capaços d’estandarditzar i simplificar
l’enorme quantitat de diferents tipus d’informes. Això es va iniciar fa cinc anys i ara s’ha
convertit en una part important del nostre procés d’informació. Hem aconseguit molts
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avanços aplicats al Departament Financer i ara ho estem ampliant a altres departaments.»
El Consell d’Administració de SAP va adoptar els IBCS® per al seu reporting financer
del 2011.
Jens Fleckenstein, de PWC a Frankfurt, veu el potencial quant a millora de
qualitat: «Fa quatre anys vaig crear el nou sistema d’informació per a 4.000 usuaris basat
en el concepte del professor Hichert. En concret, les regles de SIMPLIFICAR i
CONDENSAR del seu conjunt de regles ens van permetre usar dispositius mòbils. El nou
sistema va ser àmpliament acceptat, però qui és capaç de calcular els beneficis en reducció
de costos?». Jens continua sent escèptic pel que fa a la quantificació de la reducció de
costos.
«Vam ser capaços d’estandarditzar les diferents plantilles d’Excel existents, la
qual cosa redueix el temps per subministrar les dades – manifesta Christopher Kaatz,
coronel de l’Exèrcit alemany i responsable d’informes de comptabilitat de direcció del
Ministeri Alemany de Defensa–. Ara els nostres informes es comprenen més ràpidament
perquè tenen una millor estructura i millor qualitat visual. La nostra nova notació i les
plantilles més user-friendly (amigables) van ser la clau de l’èxit.

4. La fórmula d’aplicació SUCCESS dels IBCS®: Regles per al disseny
conceptual, de percepció i semàntic (de notació) dels informes i
presentacions
Els International Business Communication Standards (IBCS o IBCS Standards)
són propostes pràctiques per al disseny de la comunicació empresarial, i impliquen en la
majoria dels casos un adequat disseny quant a l’estructura del missatge (concepte),
visualització (percepció) i la notació estàndard (disseny semàntic) dels gràfics i les taules.
La comunicació empresarial complirà els IBCS Standards en la mesura en què
s’adeqüi a les regles de cadascuna de les tres categories que componen les tres parts del
model IBCS:
A. REGLES CONCEPTUALS: Les regles conceptuals ajuden a transmetre un
contingut de forma clara mitjançant la utilització d’un guió adequat. Dins del
conjunt de regles d’aplicació SUCCESS es corresponen amb SAY: dir o
transmetre missatges, i STRUCTURE: estructurar el contingut del missatge;
aquestes dues regles es basen en els treballs de Barbara Minto i Gene Zelazny. La
seva àmplia acceptació té el seu fonament a la seva base científica, empírica i
d’experiència pràctica.
B. REGLES DE PERCEPCIÓ: Les regles de percepció ajuden a transmetre amb
claredat utilitzant el disseny visual adequat. Les regles de percepció corresponen
en la fórmula d’aplicació SUCCESS a les regles: EXPRESS: expressar,
SIMPLIFY: simplificar, CONDENSE: condensar la informació, i CHECK:
verificar, basats en els autors: William Playfair, Willard Cope Brinton, Edward
Tufte, Gene Zelazny i Stephen Few. De nou, l’àmplia acceptació d’aquest conjunt
de regles es basa en l’aprovació que rep, tant científica com d’aplicació pràctica
contrastada.
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C. REGLES DE NOTACIÓ ESTÀNDARD (REGLES SEMÀNTIQUES):
Ajuden a la claredat del missatge mitjançant l’ús d’una notació uniforme (IBCS
Notation). Dins del conjunt de regles SUCCESS es correspon amb la regla
UNIFY: unificar, basada en el treball de Rolf Hichert i totes les contribucions dels
col·laboradors de l’Associació IBCS. En tractar-se d’una convenció abans que
d’una aportació científica, les regles semàntiques es convertiran en estàndard
internacional en la mesura en què siguin àmpliament acceptades. La notació IBCS
comprèn la unificació semàntica de la terminologia, les descripcions, les
dimensions (mesures, períodes de temps, escenaris), els tipus d’anàlisis i els
indicadors utilitzats en la comunicació empresarial.
El conjunt complet de les regles pertanyents a les tres categories anteriors conforma
el conjunt de regles SUCCESS, que comprèn set regles bàsiques d’aplicació a la
comunicació empresarial:
1. SAY (explicar): Comunicar, transmetre un missatge.
2. UNIFY (unificar): Aplicar notació estàndard, notació semàntica.
3. CONDENSE (condensar): Augmentar la densitat d’informació.
4. CHECK (revisar): Verificar, assegurar-se que existeix la integritat visual.
5. EXPRESS (expressar): Escollir la visualització adequada.
6. SIMPLIFY (simplificar): Evitar elements superflus o decoratius.
7. STRUCTURE (estructurar): Organitzar el contingut.
De totes maneres, la regla mnemotècnica o l’acrònim SUCCESS té un ordre
d’aplicació de les regles, que és el següent:

1.- SAY (explicar)
2.- STRUCTURE (estructurar)
3.- EXPRESS (expressar)
4.- SIMPLIFY (simplificar)
5.- CONDENSE (condensar)
6.- CHECK (revisar)
7.- UNIFY (unificar)

REGLES CONCEPTUALS-ESTRUCTURAR
REGLES DE PERCEPCIÓ-VISUALITZACIÓ
REGLES SEMÀNTIQUES-NOTACIÓ STD.

4.1. Regles conceptuals (transmetre i estructurar el missatge)
Les regles SAY i STRUCTURE formen el primer pilar: les regles conceptuals. El
contingut hauria de ser un missatge comprensible per al receptor i tenir una estructura
clara. Ambdues regles són universals i de gran importància.
SAY cobreix les regles de transmetre un missatge. Cada informe i presentació
hauria de transmetre un missatge. Per fer-ho es requereix una introducció a l’assumpte,
així com donar evidències creïbles que donin suport al missatge.

98

J. Faisst i X. Subirats: Regles i guies d’estil per al disseny d’informes...

STRUCTURE es refereix a les regles per organitzar el contingut. El contingut
hauria de seguir una estructura lògica. Els elements del missatge haurien de ser
homogenis i exhaustius, sense cap solapament.
D’entrada, les dues regles, SAY i STRUCTURE, no tenen a veure amb els aspectes
de visualització; són aplicables tant a discursos en comitès polítics com a retransmissions
de ràdio. Fins i tot si les regles de visualització del segon i tercer pilar, expressats més
endavant, no se seguissin, el contingut haurà de ser transmès sempre de forma
comprensible, manifestant clarament el missatge, el qual ha de ser o bé provat o explicat
utilitzant arguments clarament estructurats.

4.1.1. SAY (dir): Transmetre un missatge
Transmetre un missatge significa que els informes i les presentacions pretenen dir
alguna cosa als receptors. En aquest sentit, els missatges poden ser determinations,
explicacions, clarificacions, recomanacions, i altres formes de statements
(manifestacions).
En aquesta fase s’ha de comprendre, introduir, lliurar, detallar, donar suport i
recapitular missatges.

4.1.2. STRUCTURE (estructurar): Organitzar el contingut
En cadascuna de les formes de comunicació empresarial el focus hauria d’estar en
el contingut; allò que és nou, interessant i important és el que ha de ser transmès. Un
contingut anodí o de baixa qualitat no pot ser compensat àdhuc utilitzant les millors
formes de visualització. D’altra banda, és una llàstima que un bon contingut no arribi al
receptor a causa d’una falta d’elements de visualització o a un incorrecte ús d’aquests
elements.
Organitzar el contingut significa que els informes o les presentacions segueixen
una estructura lògica dins d’un guió convincent.
Això comprèn la utilització d’elements homogenis, que l’agrupació d’elements
no produeixi solapaments, que els conjunts d’elements siguin exhaustius, que les
estructures tinguin l’adequada jerarquia i que es mostri l’estructura lògica.
Les següents regles sobre estructura són d’ajuda per a l’organització del
contingut.

4.2. Regles perceptuals
Els requeriments d’expressar, simplificar, condensar i check (verificar) formen el
pilar de percepció. L’adhesió a aquestes quatre regles facilita complir els requeriments
SAY i STRUCTURE.
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Tracten fonamentalment del disseny visual:
• Express tracta sobre les regles per escollir la correcta visualització. Aquells
gràfics i taules que transmeten el missatge desitjat juntament amb els fets
subjacents haurien de ser seleccionats tan aviat com sigui possible.
• Simplificar cobreix les normes per simplificar els elements superflus i les
visualitzacions abarrotades. Tots aquells elements excessivament complicats,
redundants, que distreuen o que són merament decoratius haurien de ser evitats.
• Condensar cobreix les normes per augmentar la densitat d’informació. Tota la
informació necessària per a la comprensió del contingut hauria de, si pot ser, ser
inclosa en una sola pàgina. Per aconseguir-ho es requereix una bona utilització de
l’espai, el més reduït possible, alhora que l’ús d’objectes i elements fàcilment
recognoscibles.
• Check es correspon amb les regles per verificar que existeixi integritat visual.
La informació s’ha de presentar de la forma més fidedigna i de la manera que
faciliti millor la comprensió, evitant usar escales inadequades, representacions
manipulades i visualitzacions enganyoses.
Aquestes quatre regles del segon pilar poden donar suport als requeriments de SAY
o STRUCTURE; serveixen fonamentalment perquè els missatges i les estructures es
transmetin de forma més comprensible utilitzant visualitzacions adequades. No obstant
això, els quatre són valuosos de forma separada i independentment de SAY i
STRUCTURE.

4.2.1. EXPRESS (expressar): Escollir la visualització adequada
Una vegada l’estructura està establerta seguint el primer pilar de les regles
conceptuals, cal expressar-la triant la visualització adequada. Cal triar els diagrames i
taules que transmetin el missatge desitjat juntament amb els fets subjacents tan de pressa
com sigui possible. L’apartat Expressar recull tots els aspectes relacionats amb triar
l’adequada forma de visualització en informes i presentacions. Adequada visualització
significa que els informes i presentacions contenen taules i gràfics que transmeten el
missatge desitjat juntament amb els fets subjacents de la forma més ràpida possible.
S’han d’utilitzar els tipus adequats de gràfics i taules, substituir les visualitzacions i
representacions inadequades, afegir comparacions i explicar les causes.
Els gràfics amb eixos de categoria horitzontal o vertical es mostren a la figura següent:
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Series temporals
Columnes

Estructures
Línies i àrees

Pocs punts de dades Molts punts de dades

Barres
Comparacions estructurals

Individual
Anàlisi unidimensional

Apilat
Ítems acumulats

Normalitzat
De la part a l’anàlisi
total

Indexat
Comparant taxes
de creixement

Cascada
Contribucions al
creixement (columnes) o
càlculs (barres)

Agrupat
Comparacions

Vermell i verd
Desviacions
absolutes

Pins vermells i
verds
Desviacions relatives

Cascada vermella
i verda
Contribucions a la
desviació

Figura 18. Matriu de selecció de gràfics per a sèries temporals i anàlisis estructurals.
Tipus de gràfics per a anàlisis d’escenaris.

4.2.2. SIMPLIFY (simplifica): Evita el desordre
SIMPLIFY (simplificar): Evitar elements superflus.
Evitar elements superflus comporta eliminar tots els components o característiques
que són excessivament complicats, redundants, que distreuen o que són merament
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decoratius. Així, s’han d’eliminar fons i logos, estils merament decoratius,
sobrecarregats, elements redundants i altres detalls que distreguin.
Una vegada triada la visualització més adequada per expressar el contingut,
simplifica-ho evitant el desordre.

4.2.3. CONDENSE (condensar): Incrementar i augmentar la densitat
d’informació
Augmentar la densitat d’informació significa que es pugui incloure tota la
informació necessària per comprendre el missatge en una pàgina. Per a això s’utilitzaran
components petits, es maximitzarà l’ús de l’espai, s’afegiran dades, elements i objectes.
A continuació, es relacionen les accions per augmentar la densitat d’informació.
Es poden usar els espais guanyats amb la simplificació per condensar la
informació presentada, per exemple, incrementant la densitat d’informació. Cal inclourehi tota la informació necessària per entendre el concepte en una sola pàgina, i fer-ho
requereix una bona utilització de l’espai i objectes petits, però perceptibles i llegibles.

4.2.4. CHECK (revisar): Assegura la integritat visual
Una vegada condensats els múltiples gràfics en una sola pàgina, revisa cada gràfic
per separat i la seva interacció per a una visualització íntegra. Cal presentar la informació
de la forma més veraç i més fàcil possible d’entendre, evitant escales incorrectes,
representacions manipulades i objectes visuals que puguin induir a l’error.
CHECK (verificar): Comprovar la visualització fidedigna.
Verificar la integritat visual significa que els informes i les presentacions han de
presentar la informació de la forma més verídica i de més fàcil comprensió, evitant la
utilització de visualitzacions enganyoses.
Això comprèn evitar la manipulació dels eixos i dels elements de visualització,
utilitzar les mateixes escales i mostrar els ajustaments en les dades quan escaigui.

4.3. Disseny semàntic (notació estàndard, semàntica)
UNIFY (unificar): Aplicació de la notació semàntica.
Aplicar la notació semàntica significa utilitzar terminologia, descripcions,
dimensions, anàlisis i indicadors estandarditzats.
Un contingut similar hauria de ser visualitzat de forma similar, això és, allò que
sembla el mateix ha de significar el mateix i allò que té un significat diferent no hauria
de semblar el mateix.
Una explicació detallada de la regla unificar ha estat comentada a l’apartat 2.2
d’aquest article.
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5. Plantilles IBCS per a gràfics i taules
A continuació es presenten una sèrie de plantilles de gràfics i taules conformes a
l’estàndard IBCS.

5.1.- Plantilla de gràfic 01B
Plantilla de gràfic 01B

Sense nous productes nostres vendes netes cauran de forma contínua fins 2020 (6 % comparat amb 2014) després un pic en 2015 (milions d’euros 11,3)
Alpha Software GmbH
Vendes netes en milions d’euros
2011-2014 AC, 2015-2020 PL
Per línies de negoci

Per indústria
Altres
Fabricació
Minorista

Bens de
consum

Serveis
financers

Serveis
públics

Figura 19: Exemple gràfic número 1.

Per regió
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5.2.- Plantilla de gràfic 02B
Mundialment hem aconseguit unes vendes netes de 3.691 milions de francs suïssos, les vendes netes en Plantilla de gràfic 02B
EUA (287 milions de francs suïssos) presenten la major quota fora d’Europa (8 %)
Pharmaceutical Inc.
Vendes netes en milions de francs suïssos (classificats ↓)
2014 AC

1.

2.

3.

Figura 20: Exemple gràfic número 2.

Minorista Àustria: Viena Golden
Line és 98 de 188 milions de francs
suïssos.
Majorista EUA: 50 % per sobre del
pla degut a nous socis de canal en la
Costa Est.
Canadà: 50 % per sota del pla degut al
endarreriment del projecte Alpha
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5.3. Plantilla de gràfic 03A

El marge de contribució estarà per sota de l’any anterior durant els pròxims dos Plantilla de gràfic 03A
mesos, però esperem un creixement mensual mitjà de +7 milions d’euros (+4 %) resp. +82 milions d’euros per
l’any sencer.
Furniture Inc.
Marge de contribució en milions d’euros
1. Estimació de 2015: +82 milions d’euros
2015 PY, FC i AC

no inclou la nova línia de producte F23, no
s’esperen efectes en les divises.
2. Estimació de desembre: 211 milions
d’euros és 28 milions d’euros superior al de
l’any anterior degut principalment al
negoci addicional amb Beta (30 milions
d’euros per mes)

Figura 21. Exemple de Plantilla de gràfic 3.
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5.4.- Plantilla de gràfic 04A
18 Estats representen el 88% (1.625 mUSD) de les vendes netes d’ EUA (1.844 mUSD), Califòrnia
presenta la major variació respecte al pla (+34 mUSD).
Hosting and Construction Inc.
Vendes netes en mUSD (Ordenat per variació vs. Plan)
2015-T2: AC, PL i Variació PL, Variació PL%

Plantilla de gràfic 04A

Figura 22: Exemple gràfic número 4.

5.5.- Plantilla de gràfic 08A
La projecció a 24 setmanes de telemárqueting és de 0,46 mEUR que és 0,04 mEUR superior a la setmana
01 (+9,5%)
Fashionware, Inc.
Actiu Corrent per vendes en canals en mEUR,
2015-W01.24 (divendres per la nit)

Figura 23: Exemple gràfic número 5.

Plantilla de gràfic 08A
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5.6.- Plantilla de gràfic 09C

Plantilla de gràfic 09C

En 2014 teníem 45 productes de la línia de productes VA en un segment de benefici brut de 3
mUSD i superior.
Alpha AG, Paper Division.
Vendes netes i benefici brut en mUSA, marge en %,
2014 AC.

Figura 24: Exemple gràfic número 6.

5.7.- Plantilla de gràfic 10D
Les dos SBU adquirides en desembre de 2015 es posicionen en mercats poc atractius
Unitats estratègiques de negocis, Alpha AG Alemanya
Cartera de productes
2013 i 2015

Figura 25: Exemple gràfic número 7.

Plantilla de gràfic 10D
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5.8.- Plantilla de gràfic 11A
Planegem aconseguir un ROA al voltant del 19 % en 2016 malgrat l’augment dels actius
Alpha Corporation
Arbre de ROA
2010-2014 AC, 2015-2016 PL
1. Pla de retorn: 5,3 milions d’euros en 2016
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam vol2. Pla de vendes netes: 23,6 milions d’euros
en 2016. Lorem e duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing

3. Pla d’actius: 28 milions d’euros en
2016. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata asdfa sd fa
sfasdfa sdasdf

Figura 26: Exemple gràfic número 8.

Plantilla de gràfic 11A
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5.9.- Plantilla de gràfic 13C
Berlín estarà més allà de la mitja general en 2016 i 2017, en 2017 els seus beneficis estaran
232 milions d’euros per sobre de la ubicació mitjana (79 milions d’euros)
Beta Corp, 25 ubicacions en Europa Central
Benefici net en milions d’euros, desviació absoluta de la ubicació mitjana (Ø)
2006-2015 AC, 2016-2017 PL

Figura 27: Exemple gràfic número 9.

Plantilla de gràfic 13C
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5.10.- Plantilla de taula 01A
Electronic Inc.
Benefici després d’impostos en milers d’euros
2014 PY, PL, AC

Plantilla de taula 01A

1. Austria: +431 mil euros principalment deguts als beneficis addicionals del producte B en juny (+230) i juliol (+251)
2. Alemanya: -274 mil euros degut a dos nous competidors des de novembre de 2013 (Alpha) i març de 2014 (Beta)

Figura 28: Exemple de taula número 1.
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5.11.- Plantilla de taula 02A
Electronic Inc.
Benefici després d’impostos en milers d’euros
2014 PY, AC

Plantilla de taula 02A

1. Austria: +431 mil euros principalment deguts als beneficis addicionals del producte B en juny (+230) i juliol (+251)
2. Alemanya: -274 mil euros degut a dos nous competidors des de novembre de 2013 (Alpha) i març de 2014 (Beta)

Figura 29: Exemple de taula número 2.
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5.12.- Plantilla de taula 03A
SoftCons International Inc.
Declaració de guanys i pèrdues en milions de dòlars
2012-2015 PL i AC (FC)

Plantilla de taula 03A

1. Software 2013: 265 milions de dòlars. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi scing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenan massa.
2. Suport 2013: 87 milions de dòlars. Satoque penatibus dolor dit amet consectetuer adipi scing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenan massa.
3. Consultoria 2013: milions de dòlars. Sit amet, consectetuer adipi scing elit.
4. Altres ingressos financers 2012: -55 milions de dòlars penatibus dolor dit amet consectetuer adipi scing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
5. Ingressos nets 2015: 529 milions de dòlars. penatibus dolor dit amet consectetuer adipi scing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Figura 30: Exemple de taula número 3.
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5.13.- Plantilla de taula 04A
SoftCons International Inc.
Declaració de guanys i pèrdues en
milions de dòlars
2014 PY, AC

Plantilla de taula 04A

1. Software: +13 milions de dòlars. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi scing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenan
massa.
2. Cost de vendes: +6 milions de dòlars. Satoque penatibus dolor dit amet consectetuer adipi scing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
3. Despeses d’investigació i desenvolupament: +13 milions de dòlars. Sit amet, consectetuer adipi scing elit.
4. Vendes i d’administració general: +5 milions de dòlars penatibus dolor dit amet consectetuer adipi scing elit.
5. Ingressos nets: +5 milions de dòlars. penatibus dolor dit amet consectetuer adipi scing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Figura 31: Exemple de taula número 4.

6. Conclusions
En aquest article s’han:
1. Enumerat els antecedents històrics i definit el concepte de notació estàndard per
als informes i presentacions empresarials.
2. Relacionat els beneficis pràctics d’utilitzar la notació estàndard.
3. Facilitat les regles per a aplicar-la, així com uns exemples de plantilles de taules
i gràfics.
Els International Business Communication Standards (IBCS o IBCS Standards)
són propostes pràctiques per al disseny de la comunicació empresarial, i impliquen en la
majoria dels casos un adequat disseny quant a la visualització (percepció), a l’estructura
del missatge (concepte) i a la notació estàndard (disseny semàntic) dels gràfics i les taules.
La comunicació empresarial complirà els estàndards IBCS Standards en la mesura
en què s’adeqüi a les regles de cadascuna de les tres categories que componen les tres
parts del model IBCS:
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A. Regles conceptuals: Les regles conceptuals ajuden a transmetre un contingut
de forma clara mitjançant la utilització d’un guió adequat. Dins del conjunt de
regles d’aplicació SUCCESS es corresponen amb SAY: dir o transmetre
missatges, i STRUCTURE: estructurar el contingut del missatge. Aquestes dues
regles es basen en els treballs de Barbara Minto i Gene Zelazny. La seva àmplia
acceptació té fonament a la seva base científica, empírica i d’experiència pràctica.
B. Regles de percepció: Les regles de percepció ajuden a transmetre amb claredat
utilitzant el disseny visual adequat. Les regles de percepció corresponen en la
fórmula d’aplicació SUCCESS a les regles: EXPRESS: expressar; SIMPLIFY:
simplificar; CONDENSE: condensar la informació, i CHECK: VERIFICAR,
basats en els autors: William Playfair, Willard Cope Brinton, Edward Rolf Tufte,
G. Zelazny i Stephen Few. De nou, l’àmplia acceptació d’aquest conjunt de regles
es basa en l’aprovació que rep, tant científica com d’aplicació pràctica
contrastada.
C. Regles de notació estàndard (regles semàntiques): Ajuden a la claredat de
missatge mitjançant l’ús d’una notació uniforme (IBCS Notation). Dins del
conjunt de regles SUCCESS es correspon amb la regla UNIFY: unificar, basada
en el treball de Rolf Hichert i totes les contribucions dels col·laboradors de
l’Associació IBCS. En tractar-se d’una convenció abans que d’una aportació
científica, les regles semàntiques es convertiran en estàndard internacional en la
mesura en què siguin àmpliament acceptades. La notació IBCS comprèn la
unificació semàntica de la terminologia, les descripcions, les dimensions
(mesures, períodes de temps, escenaris), els tipus d’anàlisis i els indicadors
utilitzats en la comunicació empresarial.
El conjunt complet de les regles pertanyents a les tres categories anteriors
conforma el conjunt de regles SUCCESS, que comprèn set regles bàsiques d’aplicació a
la comunicació empresarial:
1. SAY (explicar): Comunicar, transmetre un missatge.
2. UNIFY (unificar): Aplicar notació estàndard, notació semàntica.
3. CONDENSE (condensar): Augmentar la densitat d’informació.
4. CHECK (revisar): Verificar, assegurar-se que existeix la integritat visual.
5. EXPRESS (expressar): Escollir la visualització adequada.
6. SIMPLIFY (simplificar): Evitar elements superflus o decoratius.
7. STRUCTURE (estructurar): Organitzar el contingut.
De totes maneres, la regla mnemotècnica o l’acrònim SUCCESS té un ordre
d’aplicació de les regles, que és el següent:
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1.- SAY (explicar)

REGLES CONCEPTUALS-ESTRUCTURAR

2.- STRUCTURE (estructurar)
3.- EXPRESS (expresar)
4.- SIMPLIFY (simplificar)

REGLES DE PERCEPCIÓ-VISUALITZACIÓ

5.- CONDENSE (condensar)
6.- CHECK (revisar)
7.- UNIFY (unificar)

REGLES SEMÀNTIQUES-NOTACIÓ STD.

Figura 21. Esquema d’ordre d’aplicació de les regles conceptuals.
Acompanyant aquestes regles per a l’aplicació, s’han facilitat plantilles per a la
utilització d’aquest estàndard internacional en gràfics i taules.
Agraïment: Aquest article ha estat possible gràcies a la proposta de l’Internationaler
Controller Verein (ICV) i del Cercle Controller de la Cambra de Comerç Alemanya a Espanya,
Deutsche Handelskammer für Spanien (AHK).
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