
Egyedi, digitális szervezetdiagnosztikai eszköz a jövő vezetőinek.
•    •    •    •    •    •

Sokrétű, de könnyen használható, interaktív eredményfelület.
•    •    •    •    •    •

Megérzések helyett tudományosan megalapozott, adatvezérelt szervezeti döntések.

Mi a Company hálózatelemzés, mire használható?
A hálózatelemzés egy digitális szervezetdiagnosztikai eszköz, ami olyan csapaton 
belüli folyamatok láttatására is alkalmas, amik a formális hierarchián túlmutatnak, 

ezért általában rejtve maradnak és vizsgálatuk sem lehetséges.

COMPANY 
HÁLÓZATELEMZÉS

12 kérdés kitöltése csupán 10 perc, de a tudás, amit 
cserébe kapsz, nélkülözhetetlen



A HÁLÓZATELEMZÉS 
egy szervezetdiagnosztikai eszköz a jövő 
vezetőinek, amit széleskörűen alkalmazhatnak az 
alábbi területeken:

• fluktuáció csökkentése
• információvesztés minimalizálása
• innovációs és tudásmenedzsment fejlesztése
• véleményvezérek és véleményközösségek 

feltérképezése
• tehetségek, kulcs szakértők és mentorok felkutatása
• izolált és elszigetelt munkatársak azonosítása
• a vezetői és szakértői potenciálok összehasonlítása
• a kiégési, a hatékonysági és a lemorzsolódási 

kockázat felmérése
• kommunikációs csatornák optimalizálása
• informális hálózatok vizsgálata
• onboarding folyamatok megkönnyítése
• valós idejű döntések támogatása

Hogyan működik?
• A munkatársak 12 rövid kérdésre 

válaszolnak egymás neveivel.

• Az eredmények 8 különálló modul 
szerint jelennek meg az interaktív, 
könnyen kezelhető felületeken. 
Magyarázó szövegek segítik  
a használatot.

• Az eredmények a jogosultság-
kezelésnek köszönhetően 
elérhetőek a teljes szervezetre 
vagy csapatokra és egyénekre 
bontva is, fejlesztési 
javaslatokkal.

• A kérdések és eredmények 
magyarul, angolul és németül is 
elérhetőek.

Szemléletes vizualizációkA formális hierarchia és a szervezeti hálózatelemzés egyidejű használata

Stratégiai és business haszon Átlátható eredményfelület

Szöveges visszajelzések egyéneknek

Tényfeltáró visszajelzés felsővezetőknek

Magyar, angol és német nyelvű riportok

Szakértői segítség nélkül is alkalmazható

Felhasználóbarát megoldás

Miben egyedi?

Mikor használd?
Ha megérzések helyett tudományosan 
megalapozott, adatvezérelt szervezeti 
döntéseket hoznál.

Ha...
...sok és sokféle információra van szükséged csapatodról

...rendszer- vagy szervezetszintű problémá(k)ról van szó

...fel akarod ismerni a szervezet kulcsfontosságú szereplőit

...meg akarod érteni a szervezet valódi működését  
a formális működéssel összehasonlíthatóan

...fontos a gyors és részletes, egyéni-, csapat- és 
szervezetszintű visszajelzés



Folyamat-
menedzsment

Térképezd fel a csapaton belüli együttműködéseket! 

Ez a modul segít a hatékonyabb munkafolyamatok kialakításában, azáltal hogy megmu-
tatja, kik dolgoznak szorosan együtt és hol találhatóak sérülékeny útvonalak. A hatékony 
munkavégzés szempontjából elengedhetetlen, hogy kapcsolatok épüljenek ki a különböző 
munkacsoportok között. A feltárt munkakapcsolatok alapján kiértékeli a hatékonysági és 
a kiégési kockázatot is.

Információ- 
áramlás

A munkával kapcsolatos kommunikáció elengedhetetlen a hatékony csapatműködéshez. 
Az információs útvonalak vizsgálatával kiaknázatlan pontokat és kulcsfontosságú cso-
mópontokat is felfedezhetünk. 

Ez a modul arra is rámutat, hogy milyen fontos munkakapcsolatok és munkaegységek 
esetén nincsen hatékony információ megosztás – ami egy rejtett konfliktus vagy egy 
pontatlanul definiált folyamat meglétére is utalhat.

Tudás- 
menedzsment

A csapatok egyik legértékesebb tulajdona a tudás. Éppen ezért nem szerencsés, ha  
az egy kézben összpontosul. Ez a modul megmutatja, kik a csapat szakértői és potenciális 
mentorai és tehetségei.

Vezetői 
utánpótlás

A vezetői potenciál azokban a munkavállalókban magasabb, akik véleményére sokan 
figyelnek, elkötelezettek a cég iránt és proaktívan adnak visszajelzést kollégáiknak. 
Szakértői potenciállal pedig inkább azok rendelkeznek, akik a leginkább naprakészek  
a feladatokkal kapcsolatban, információt és szakmai segítséget nyújtanak másoknak, 
és kiemelkedőek munkavégzésükben. A két potenciális érték összehasonlításával pedig 
eldönthetjük, hogy bizonyos munkavállalók számára melyik karrierút a megfelelőbb. 
Segítségével nem kell erőforrás igényes külső toborzással vezetőket találnunk.

Változás-
menedzsment

Ez a modul megmutatja a szervezeten belül a véleményvezéreket, vagyis azokat akikre 
sokan odafigyelnek és akik képesek befolyást gyakorolni másokra azzal kapcsolatban, 
hogyan vélekedjenek a szervezetben zajló folyamatokról. Emellet feltárja azt, hogy a kiszűrt 
véleményvezéreknek mekkora a követőtáboruk. A vezetők számára nagy lépéselőnyt 
jelent a vállalatéval azonos véleményt képviselő kulcsemberek megtalálása és segítségük 
igénybevétele, különösen, ha változások előtt áll a szervezet. 

Megtartás és 
jutalmazás

A megtartás és jutalmazás modul a kulcsemberekre fókuszál. A mentorok, véleményve-
zérek és információforrások kiemelkedően értékesek, hiszen ők képviselik a cég növeke-
désének zálogát. A három területen remekelő dolgozók elengedhetetlen részei a vállalati 
kultúrának. Az ő megtartásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalat sikeres maradjon.

Elköteleződés

Megmutatja, hogy a csapat kit, mennyire lát elkötelezettnek a munkájában. Ez által meg-
vizsgálható a kulcsfontosságú szereplők elkötelezettsége és az is, hogy a csapaton belül 
hányan kapcsolódnak elkötelezett kollégákhoz. Ezek a kapcsolódások ugyanis védelmet 
nyújthatnak a lemorzsolódás ellen még a legkritikusabb időszakokban is!

Onboarding és 
lemorzsolódás

A fluktuáció csökkentése minden cég számára az egyik top prioritás, hiszen egy mun-
katárs elvesztése a tudás és információvesztésen kívül jelentős pénzveszteséget jelent  
az új munkatárs toborzási és betanítási költségei miatt. 

Ezért az onboarding és lemorzsolódás modul azokra a munkatársakra fókuszál, akik esetleg 
észrevétlenek maradnak, izolálttá válnak a szervezetben és fenyegeti őket a motiváció-
vesztés, a kiégés és a lemorzsolódás kockázata.

Az elemzés 8 modul szerint biztosít eredményeket:
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Kiemelt ügyfeleink


