PeopleXact

ave med samme
d Colors som
eyXact.
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Din plattform för HR-mätningar - ingår som en del av SurveyXact

PeopleXact är din nya lösning för att mäta, skapa och
utveckla din organisations engagemang.
Med ett användarvänligt gränssnitt förenklar PeopleXact arbetet med medarbetarundersökningar och låter dig få djupa
insikter i organisationen genom bara några klick.
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PeopleXact är en paketlösning för professionella medarbetarundersökningar.
- sammansatt på basis av Rambolls mer än 20 års erfarenhet av HR-undersökningar.
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Detta får du som HR-ansvarig ta del av:
- Ett noggrant välbeprövat frågeformulär - redo att skickas ut
- Skräddarsytt organisationsträd som låter dig välja vilka avdelningar och kollegor som du vill ska
ingå i dina undersökningar
- Fullständig översikt under pågående undersökningar
- Automatiserad tidsplan för utskick, påminnelser och stängning
- En lättöverskådlig dashboard som ger dig insikter i realtid
- Konkreta rekommendationer och åtgärder, baserade på resultaten

Detta får du som chef:
- Fullständig översikt över organisationens engagemang i en lättöverskådlig dashboard
- Totala resultat och ett uppdelat avdelningsresultat i PDF-format
- Benchmarking mellan avdelningar
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- Styrkor och fokusområden
baserade på medarbetarnas svar
- Konkreta rekommendationer för att översätta resultat till handling
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Allt samlat i en modern och användarvänlig plattform.
Med Ramboll i ryggen
När du väljer PeopleXact väljer du också Ramboll. Det betyder att
Rambolls konsulter hjälper dig med implementeringen av systemet
- och att du alltid har tillgång till vägledning och rådgivning.
Detta gäller både vidare analyser och stöd i förändringsprocesser.

PeopleXact är en enkel, användarvänlig och handlingsorienterad
plattform som hjälper organisationer att göra rätt. Och minskar
ave med hudfarve
risken att göra fel.
erson illustrationer
er SX.
Kontakta oss för att få höra mer.
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