®

A JobCTRL bevezetése mellett döntő cégek

30%

-kal növelték
eredményességüket.

®

A JobCTRL eredményes eszköz az egyéni- és vállalati hatékonyság növelésére, a
munkafolyamatok mérésére és a dolgozók motiválására. A módszertan, szoftver
és szolgáltatás együttese valós időben biztosítja minden szervezet átláthatóságát,
alkalmazható minden iparágban és munkahelyi környezetben.

"A legjobb vezetői támogató eszköz a transzparencia
eléréséhez,hogy teljes rálátással bírjon a vállalati működés
egészére."

"A JobCTRL® garantálja a szervezeti erőforrások maximális
kihasználását: erősödik a vezetői hatékonyság és ennek
következtében nő a proﬁt."

“A fair légkör kialakítása munkaadónak és munkavállalónak
egyaránt érdeke. A JobCTRL® elősegíti az objektív értékelést a
dolgozók teljesítményéről."

"A JobCTRL® lehetőséget nyújt rugalmas munkahelyek
kialakítására és a produktív mobilmunka feltételeinek
megteremtésére."

2

Mérhető teljesítmény, Értékteremtés, Siker
A precízen mért folyamatokat lehet
igazán proﬁn menedzselni - a JobCTRL®
minden munkavégzést teljes körűen és
automatikusan dokumentál
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Feltárja, hol növelhető a szervezeti
hatékonyság
Átlátható munkavégzéssel
nagyobb összpontosításra
ösztönzi a dolgozókat

?

BECSLÉS

JOBCTRL
MÓDSZERTAN

Innovatív hatékonyságmérést és valós
idejű, mért adatokon alapuló előrejelzést
nyújt

ELEMZÉS

MÉRÉS

FEJLESZTÉS

Optimalizálja a feladatok
végrehajtását és legalább 10%-kal
jobb munkaidő kihasználtságot
eredményez
Minden tranzakcióra kiterjedően,
összefüggéseiben is mérhetővé
teszi a vállalati folyamatokat
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®

Ahol a JobCTRL már bizonyított
A JobCTRL® valós piaci igényt kielégítő, innovatív megoldás a vállalati hatékonyság tényleges problémáira. Sikeresen alkalmazható
minden szektorban a termelő ágazatoktól a szolgáltatásokig - ahol a mérhető siker számít.
A pilot lezárása után minden vállalatvezető a bevezetés mellett döntött. Az éles üzem első három hónapjában minden ügyfelünk, kivétel
nélkül legalább 15%-kal tudta növelni a mérhető eredményességet.
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Mind a vezetők, mind a
munkavállalók számára előnyös
rendszer
A számos, bevezetés mellett döntő nagyvállalat tapasztalata
®
bizonyítja, hogy a JobCTRL nemcsak a vállalatvezetők részéről
támogatott eszköz a hatékonyság mérésére, hanem a
munkavállalók részéről is széleskörűen elfogadott, mivel
biztosítja a vállalati és egyéni teljesítmények objektív
értékelését. A JobCTRL® lehetővé teszi, hogy minden
munkavállaló egyszerűen és egyértelműen kimutathassa az
®
általa elvégzett munkát. Ennek köszönhetően a JobCTRL
alkalmazása a vállalatban – egyéb rendszerektől eltérően –
nem jelent stresszt a munkavállalók számára, és a dolgozók
számára is előnyös. Minden nemzetközi jogi szabályozásnak
megfelelően beállítható és a szakszervezetek által is
támogatott rendszer.

Mi munkafolyamatokat azonosítunk
és elemzünk
Egy olyan rendszert hoztunk létre, amely a munkafolyamatokat, az egy-egy feladattal eltöltött időt nem utólagos
bevallás alapján, hanem valós időben azonosítja és
dokumentálja. Az adatok rögzítéséről egy, a háttérben futó
kliensszoftver gondoskodik, amely különböző forrásokból
gyűjt információt. A JobCTRL®-al a munkafolyamatokról mindig
pontosan mért információk állnak rendelkezésre, csak olyan
adat kerül rögzítésre, amelyhez a felhasználó hozzájárul, és
amely alkalmas a munkafolyamat dokumentálására.
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Minimális ráfordítással biztosítja a
vállalati folyamatok transzparenciáját
Nagyvállalati környezetben is képes komplex folyamatokat
felmérni úgy, hogy nem igényel külön erre a célra dedikált
erőforrást, és a munkavállalók adminisztrációját nem növeli. A
JobCTRL® technológiának köszönhetően automatikusan
szétválasztja a folyamat egyes munkafázisait, feladatait. A
számítógépes vagy mobil alkalmazás kiváltja a
munkafolyamatok manuális adminisztrációját, és sokkal
pontosabb és részletesebb eredményt is biztosít.

Minden iparágban, területen képes
feltárni a hatékonysági tartalékokat
Az öntanuló szabályrendszerek és az analitikai működést
támogató mesterséges intelligencia révén bármilyen vállalati
folyamat tekintetében rövid idő alatt kimutathatóak a
korábban rejtve maradt működési anomáliák és hatékonysági
tartalékok. Eddig mindenhol, bármely ország összes vállalati
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környezetében, sikerült számszerűen kimutatni, hogy a
bevont területeken hol és mennyivel eredményesebb
működés érhető el. A bevezetett JobCTRL® rendszer
garantálja, hogy az elért eredmények hosszútávon
fenntarthatóak.

®

A dolgozó dönti el, hogy a JobCTRL
dokumentálja a munkavégzést

A JobCTRL® működésének alapja a hiteles adatgyűjtés, ami
kizárólag a munka jellegű tevékenységekre terjed ki. A
felhasználó döntésén múlik, hogy mely tevékenységeket
dokumentál munkavégzésként. Bármikor kikapcsolhatja az
alkalmazást, így megoldható, hogy a magánjellegű
elfoglaltságról ne készüljön mások számára is hozzáférhető
dokumentáció, így a JobCTRL® megteremti a munka és
magánélet közötti egyensúlyt.

®

A JobCTRL megteremti a távmunka feltételeit
A JobCTRL® kiemelt segítséget nyújt rugalmas munkahelyek kialakításában és a produktív távmunka feltételeinek biztonságos
megteremtésében. Az a munkahely, amely képes ezt a lehetőséget munkavállalóinak biztosítani, előnnyel indul a számára szakmailag
értékes, versenyelőnyt jelentő dolgozók megnyerésében. A JobCTRL® tökéletes eszköz arra, hogy minden munkavállaló a munkavégzés
helyétől és idejétől függetlenül kimutathassa és dokumentálhassa munkáját.
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®

A JobCTRL egy olyan eszköz, amellyel
Teljes körű képet kap a vállalati folyamatokról - mért és megbízható
munkaadatok alapján
A projektek aktuális státuszait valós idejű adatok teszik összemérhetővé
Magabiztosabb döntés hozható rövidebb idő alatt
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Bármilyen munkakörnyezetben használható
Bármilyen munkakörnyezetben használható A JobCTRL® távmunkában, irodában és azon kívül is részletesen dokumentálja a
munkavégzést és növeli a hatékonyságot. A mobil alkalmazás automatikusan – a beállított szabályok alapján – a megfelelő ügyfélhez,
projekthez és feladathoz rendeli és szinkronizálja a szerverrel:
a feladatokhoz kapcsolódó beszélgetéseket,
a partner látogatásokat,
a külsős dolgozók tevékenységét.
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Aktuális tevékenységek
A hiteles kimutatások automatikusan - felhasználói beavatkozástól függetlenül - mentett tevékenység adatokra épülnek, a vezetők
számára lényeges információkkal. A diagramok megmutatják az aktuális erőforrás-felhasználást és a projektek előrehaladását. A
riportokból gyorsan láthatóvá válik a különböző vállalati területek eredményességének tendenciája.
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Célirányos erőforrás-tervezés
Mérésen alapuló tranzakciós adatokkal pontosan tervezhető a projektek erőforrásigénye. A projektstátuszokat valós időben megjelenítő
interaktív graﬁkonnal:
rugalmas ütemezés és optimális feladatkiosztás érhető el,
vállalati szinten is összemérhető a projektek eredményessége,
a gyorsabb és megalapozottabb beavatkozás révén folyamatosan fenntartható a maximális szervezeti hatékonyság.
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Dinamikus pénzügyi kontroll
A JobCTRL® felhasználó, feladat és beszállító szinten is biztosítja a projektek költségvetési és nyereségességi kontrollját. A projektek
tervezésének és előrehaladásának valós idejű pénzügyi kimutatásával:
bármikor összevethetőek a betervezett és az aktuális költségek,
hamarabb azonosíthatóak a kockázatok és nyereségességi tendenciáják,
előrejelezhetőek a szervezeti változások projektekre gyakorolt hatásai.
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Automatizált adminisztráció
Minden munkaidő a megfelelő feladatra, projektre és ügyfélre kerül elszámolásra. Innovatív automatikus szabályokkal:
feladatokat és projekteket hoz létre a tranzakciók precíz méréséhez,
aktív alkalmazás vagy mobil lokáció szerint projektet vagy feladatot vált,
teljesen kiválthatja a felhasználói adminisztrációt mind a desktop, mind a mobil alkalmazásban.
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®

Próbálja ki ingyen a JobCTRL -t!
Arra bíztatjuk az agilis menedzsereket és az innovatív vezetőket, hogy fedezzék fel a JobCTRL® mérhetően pozitív hatásait és valódi
előnyeit saját cégüknél! A próbaidőszak alatt ingyenes hozzáférést biztosítunk minden funkcióhoz: határozza meg saját
teljesítménymutatóit és még azelőtt érje el kitűzött céljait, mielőtt előﬁzetne a JobCTRL®-ra! Kollégáink személyesen nyújtanak segítséget
®
Önnek a JobCTRL testreszabásában annak érdekében, hogy elérhesse a kívánt eredményt.
Mérjen meg olyan adatokat, melyeket addig csak találgatni tudott, teszteljen új munkafolyamatokat, kísérje ﬁgyelemmel az eddigi
munkavégzést új mérőszámok alapján, hogy
feltárhassa az eddig rejtett hatékonysági tartalékokat
növelhesse munkavállalói motivációját
megerősíthesse elképzeléseit mért és valós mutatószámok alapján
megtudhassa, hogyan növeli piaci pozícióját több, mint 1000 vállalat minden nap.
Biztosak vagyunk abban, hogy a pilot lezárását követően két számjegyű hatékonyságnövekedést fog tapasztalni. A pilot időszak lezárását
követően minden beállítása, adata és JobCTRL®-tevékenysége megmarad, valamint az Ön számára dedikált kollégánk segítésére lesz a
JobCTRL® bevezetésében, további munkafolyamatok, projektek, dolgozói csoportok hozzáadásában.
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Ár
Rendkívül egyszerűen tervezhető a költség:
a 300 Ft/felhasználói ár minden szolgáltatást tartalmaz, és csak az igénybevétel napjára kell ﬁzetni. Ez szinte elhanyagolható ahhoz
képest, amennyibe egy alkalmazott kerül a vállalat számára, viszont a JobCTRL®-lal elért teljesítménynövekedés révén akár tízszeresen is
megtérül, már az első hónaptól is.
30 napos próbaidőszak korlátozás nélkül
Az eddigi tapasztalatok alapján biztosra mondhatjuk, hogy a próbaidőszak végére kétszámjegyű növekedést tudunk felmutatni. A
keletkezett adatok, kimutatások és beállítások a próbaidőszak után is megmaradnak, és a vállalat támogatására delegált szakértőnk
továbbra is támogatást nyújt az újabb vállalati folyamatokra és szakterületekre történő éles üzemi bevezetésben.
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Ingyenes kipróbálási lehetőség

min. 10%-kal
hatékonyabb működésért!
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JobCTRL Inc.
2010-ben a JobCTRL Inc. céget azzal a céllal hoztuk létre, hogy egy általunk kidolgozott és már több nagyvállalatnál sikeresen bevezetett
módszertant elérhetővé tegyünk a világ bármelyik vállalkozása számára. Nemzetközi sikereink alapját egy példátlanul sikeres hazai
innováció és a mögötte álló kutatóközpontokban dolgozó proﬁ csapat jelenti, akik elkötelezettek a kimagasló teljesítmény és az ügyfelek
igényeinek világszínvonalú kiszolgálása mellett. A több mint 100 főt foglalkoztató cégcsoportunk mára a nemzetközi IT terület
meghatározó szereplőjévé vált és több rangos szakmai és innovációs díj nyertese.
A JobCTRL szolgáltatás mellett a cégcsoport számos díjnyertes megoldást nyújt:
Contact Center / Service Center megoldások (IVR, ACD, Voice recording, Statisztika, Monitoring, E-mail, SMS, WEB, Chat, Skype, Fax)
Értékesítés támogató rendszerek (Telemarketing/Telesales, Kintlévőség kezelés/Behajtás)
Ügyfélkapcsolati és folyamatvezérlő rendszerek (Workﬂow Management, CRM)
Minőségbiztosítási megoldások (Work Force Management, Quality Administration)
Értéknövelő szolgáltatások (Virtuális PBX, WEB IVR, Mobility szolgáltatás, Vállalati konferencia rendszerek)
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