
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ 
RENDSZER

Mi a Teljesítményértékelő rendszer (TÉR)?
Alapvető vállalati folyamat, ami a munkatársak adott időszakra vonatkozó 

teljesítményének felmérése és megítélése. A TÉR nélkülözhetetlen információkat 
szolgáltat prémiumok elosztásához, visszajelzéshez, egyéni fejlesztési tervekhez  

és karriertervezéshez. Ezzel szemben egy rossz rendszer konfliktust, 
helyrehozhatatlan károkat, lemorzsolódást okoz!

TÉR

Munkatársakkal közösen egyeztetett célok átláthatóak, mérhetőek, értékelhetőek lesznek
•    •    •    •    •    •

A szervezeti célok a munkavállalók egyéni céljaikká válnak a rendszer használatával
•    •    •    •    •    •

Több HR folyamatot is automatizál, könnyen kezelhető, szakmai riportokat  
biztosító platform

A hatékonyság és a növekedés elengedhetetlen eszköze!



Munkavállalói profil
Minden vállalati felmérés és értékelés eredményének 
egy munkavállalói profiloldalon való megjelenítése.

Kompetenciaértékelés
• Céges szinten testreszabható értékelői csoportok

• Egyéni szinten testreszabható értékelők

• Kitöltés státusz indikátorok

• Mobiloptimalizált értékelőfelületek

• Cégreszabható értékelési stratégiák

• Online és nyomtatható riportok fejlesztési terv, 
javaslattal

Célkértékelés
• Értesítők, emlékeztetők

• Egyéni, ágazati és céges célok kezelése

• Céges szinten testreszabható célkategóriák  
és értékelési szempontok

• Célstátuszok és jogosultságok

• Vállalati célok lebontása egyéni célokra

• Opcionálisan munkavállalói célkiírás engedélyezése

• Tömeges célkiírás

• Vállalati, ágazati és egyéni riportok

• Több nyelven elérhető felületek
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A CX-Ray teljesítményértékelő rendszer összetevői



• Kompetenciaértékelő lapok előkészítése és kiküldése az értékelőknek.

• Kompetenciaértékelések összesítése, online és nyomtatható riportok elkészítése.

• Egységes felület az egyéni és vállalati célok, mérföldkövek, KPI-ok létrehozásához, 
nyomon követéséhez, naprakészen tartásához, értékeléséhez.

• Minden munkavállalóról egy profiloldal, amely bemutatja a teljesítményértékelési 
információkat, vezetői döntéseket a különböző felmérésekből származó egyéni 
eredmények mellett.

Milyen folyamatokat automatizál a CX-Ray TÉR?

• 360 fokos értékelés elősegíti az egyéni fejlesztéseket, a kulcsemberek motiválását, 
valamint megmutatja a csapatvezető kompetenciáit.

• A Company hálózatelemzés feltérképezi a cég kapcsolatrendszerét, szervezeti 
diagnózis állítható fel segítségével és segít megtalálni az értékes tudást és 
kulcsembereket.

• Az Elégedettség felmérés segít megtartani a cég számára fontos munkaerőt,  
és segít erősíteni a munkatársak elköteleződését.

• A Team hálózatelemzés gyorsan és automatikusan méri fel a csapat működését  
és megmutatja a csapattagok egyéni szerepét.

• A Pulse felmérés pedig az agilis csapatműködést támogatja és megmutatja, hogy 
minden kolléga visszajelzése és hangulata számít.

A CX-Ray további termékei könnyen összeköthetők  
a TÉR-rel és így árnyaltabb képet kaphatunk cégünkről:

Miért a CX-Ray teljesítményértékelő rendszer?

Számos munkakörre alkalmazhatóIránymutatást ad a további fejlődéshez

Könnyen kezelhető, átlátható felületek

A felmérések és értékelések szakmai riportokat biztosítanak

Lehetővé teszi, hogy a munkatársak számára kitűzött célokat naprakészen  
és egységesen kezelje és értékelje a vállalat

Sok folyamatot automatizál, ezért a HR  
adminisztratív terhe jelentősen csökken

Súlyozással a célok 
priorizálhatóak



Kiemelt ügyfeleink


