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I. rész:
A JC360 koncepció ismertetése
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Egyszerű és könnyű 
bevezetés, használat

A felhasználók aktiválását követően nincs más 
teendő, a központi szabályok automatikusan 
elemzik az adott munkakör sajátosságait. A 
JC360 beépített mutatói szervezeten átívelő, 

összehasonlítható elemzéseket tesznek 
elérhetővé. És természetesen mindezt online.

Automatikus munkaidő 
mérés és elemzés

A munkával kapcsolatos tevékenység 
automatikusan rögzítésre kerül a háttérben, 
történjen az távmunkában vagy az irodában, 

bármikor. Az automatikus munkaidő 
nyilvántartáson túl az egyes tevékenység 

mélységében is elemezhetővé válnak.

Elvárásokhoz igazodó 
teljesítmény értékelés

Az üzleti célokat és elvárásokat a JC360 üzleti 
mutatókká alakítja és transzparens módon teszi 
láthatóvá a szervezeti teljesítmény alakulását. A 

beépített teljesítmény értékelési rendszer 
organikus módon segíti a szervezetet a céljai 

elérésében.

Hatékonyságnövelés 
„Data driven” módon

A munkavégzésből keletkező „Big Data”-t üzleti 
jelentéssel bíró KPI-okká alakítjuk. Személyre 

szabott közép- és felsővezetői elemzések teszik 
lehetővé a szervezet számára hogy figyelmüket 

az ellenőrzési feladatokról az üzletfejlesztésre és 
hatékonyságnövelésre helyezhessék át. 



A felépített KPI-ok
elemi szintig lefúrhatóak
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Teljesítmény indexek -
Objektív értékelési rendszer

A Felsővezetői riportokban szereplő legfontosabb 
kulcsmutatókból képzett indexek 
összehasonlíthatóvá teszik az egyének és csoportok 
összteljesítményét, könnyedén kimutathatóak a 
vállalati összeredményhez való hozzájárulások.

Idősoros elemzések

A cégspecifikus mérőszámokból kialakított KPI-ok 
idősoros kimutatásai, melyek gyorsan átláthatóvá 
teszik a különböző vállalati területek, csoportok 
eredmény-ességének tendenciáit, a devianciákat, 
fejlesztendő területeket.

Terv-tény összehasonlítások

Vállalati szinten felmért tranzakciók alapján elemzi a 
folyamatokat és eredményeket. Összehasonlítható 
elemzéseket ad az egyéni vagy csoportos 
teljesítések-ről, az átlagtól vagy a kitűzött tervtől 
történő eltérésekről.

Összegzett aktivitás riportok

A kimutatás összesíti, hogy egy projekten belül a 
felhasználók melyik feladatra mennyi időt és milyen 
tevékenységekre könyveltek el.

Elemi riportok

A JC360 elemi riportjai részletesen kimutatják a 
dolgozók aktív munkaidejét. Teljeskörűen 
dokumentálja az egyes munkavállalók 
tevékenységeit, a feladatokra, adminisztrációra, 
megbeszélésekre fordított időket.
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II. rész:
JC360 eszközök
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Távmunka támogatása és real time monitoring
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HomeOffice és rugalmas 
munkavégzés 
rendszerszintű 
támogatása

Irodai és távmunka 
mutatók összehasonlítása 
a JC360-ban található 
felületeken.

Nélkülözhetetlen az 
objektív teljesítmény 
értékeléshez.

Iroda/távmunka 
elemzések

Minden 
riporttípusban

Egyedi mutatókban 



Csoport szintű teljesítmény monitoring
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A csoportvezetők napi/heti/havi szinten HTML e-mailben kimutatást kaphatnak
a csoport kiemelt mutatóiról. Egy KPI kiemelésével, a csoportdinamika és az
időszak mélyelemzése is lehetségessé válik.

Az egyes mutatókhoz profil alapján célértékek rendelhetők, ilyenkor a
kimutatás vizuálisan is jelzi az alul és túlteljesítőket.
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Vezetői szintű teljesítmény monitoring
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Kifejezetten felsővezetők számára kialakított kimutatásunk, amely heti/havi
szinten HTML e-mailben érkezik, és a profilonként összeállított súlyozott KPI-ok
alapján kalkulálja a szervezeti és csoport teljesítményt. A heti bontás lehetővé
teszi a teljesítmény alakulásának vizsgálatát (tendencia elemzés).

A KPI sértők tábla akár név szerint kijelzi, hogy kik vannak az egyes mutatók
alsó értékei alatt, és kik a túlteljesítők. A kimutatás lehetővé teszi az azonnali
beavatkozást, valamint az aktuális tendenciák mélyebb megértését.
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Automatikus munkaidő riport
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Alkalmas a hagyományos 
munkaidő kimutatás 
kiváltására

Nem önbevallás alapú, 
objektív kimutatás.

Testre szabható „Kategória” 
elemek a munkavégzésről

Munkaidő riport

Iroda/távmunka bontás

Aktív/nem aktív 
megbontás

Rugalmas munkaidő, 
törzsidő, távmunka, 
munkaidő keret 
támogatása

Szünet, Offline idő és 
más egyedi kategória 
kimutatása



Szabadságok, távollétek, betegszabadságok kezelése
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A JC360 szabadságnaptára online, jóváhagyáshoz kötött, több 
terület által kedvelt modul.

Lehetőség van távollétek, távmunka, kiküldetés igénylésére, 
vizuális megjelenítésére.

Az egyszerűsített beosztáskezelő egyszerű módon teszi 
lehetővé túlóra, távmunka, eltérő munkarend alkalmazását.

Javasoljuk a fenti modulok szervezeti szintű 
bevezetését.
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Egyéni visszajelzések fejlesztése
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Napi és heti visszajelzések az 
elvárt teljesítményről

Anonim összehasonlítási 
lehetőségek  

Az egyéni értékelésben 
szerepet játszó mutatók 
transzparens láthatósága

Egyéni teljesítmény 
növelése

Transzparencia az 
elvárásokban

Anonimizált 
összehasonlítás
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Real time monitoring
Ügyintézők jelenlétének és aktivitásának követése valós időben. Az eszköz
lehetőséget biztosít az ad-hoc kiosztott feladatok megvalósulására, munkafegyelem
aktuális felügyeletére.



Objektív értékelési rendszer kialakítása
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Zárt rendszerben, egyénre és 
munkakörre igazított objektív 
értékelő rendszer kialakítása

Mérhető „Túlteljesítés” a 
profilokban megadható 
„Bónuszpontok” alapján  

A szervezeti/munkakörönként 
elvárt eredményességhez képest 
objektív értékelés

Webes felületen rögzíthető 
szubjektív, feladathoz kötött egyéni 
értékelések.

Szubjektív értékelések KPI-ként.

Objektív teljesítmény 
értékelés

Kvalitatív és kvantitatív 
alapon

Napi visszajelzés

Integrált teljesítmény 
értékelés, homogén 
megjelenítés 13



Veszteség elemzés – lépéssor, egyes folyamatok lépésszámának 
csökkentése
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A tranzakciós riportok további 
elemzésével feltárható fejlesztési 
lehetőségek

Legköltségesebb lépések kiemelése

Feldolgozás torlódási pontjainak 
felfedése

A folyamatok mélyelemzése során 
feltárt fejlesztési lehetőségek

Bejárási utak automatikus elemzése, 
javaslattétel.

Optimális végrehajtási 
sorrend

Statisztikai alapú tudásbázis 
építés

Lehetséges megoldások 
listázása

Átfutási idők csökkentése

Oktatási anyagok fejlesztése
14



Robotizáció – kulcspontok automatizálása
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Munkafolyamatok időigényes és 
automatizálható tevékenységeinek 
feltárása

Eltérő alkalmazások közötti 
integrációs lehetőség azonosítása

Csak olvasásra használt képernyők 
azonosítása, adatkörök 
meghatározása

Munkakörönként konkrét fejlesztési 
lehetőségek kimutatása

Költségmegtakarítás RPA-val

Hatékonyság növelés

Fejlesztési irányok 
támogatása

Használati szokások 
elemzésén alapuló javaslatok
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