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

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

Megérzések helyett tudományosan megalapozott, adatvezérelt szervezeti döntések.

Mi a Team 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.

TEAM HÁLÓZATELEMZÉS

6 kérdés kitöltése csupán 5 perc, de a tudás,  
amit cserébe kapsz, nélkülözhetetlen.



Hogyan 
működik?
• A munkatársak 6 rövid kérdésre 

válaszolnak egymás neveivel.

• Az eredmények 6 különálló 
modul szerint jelennek meg 
az intuitív, könnyen kezelhető 
felületeken.

• Magyarázó szövegek segítik  
a használatot. 

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

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

A TEAM HÁLÓZATELEMZÉS  
egy szervezetdiagnosztikai eszköz  
a jövő vezetőinek, amit széleskörűen 
alkalmazhatnak a:

csapaton belüli szerepek vizsgálatára: véleményvezérek, 
motivátorok, elkötelezett munkatársak

információvesztés 
minimalizálására

innovációs kultúra és 
tudásmenedzsment javítására

fluktuáció csökkentésére valós idejű szervezeti döntések 
támogatására

onboarding folyamatok 
megkönnyítésére

informális hálózatok 
feltérképezésére

AutomatikusSzemléletes vizualizációk Hozzáadott szakértői segítség nélkül is szakértői tudást biztosít

Standardizált Felhasználóbarát eredményfelületBenchmarkolt Összehasonlítható

Magyar, angol és német nyelvű riportok FelhasználóbarátSzöveges eredmények és magyarázatok

Miben egyedi?

Mikor használd?
Legalább 6 és legfeljebb 70 fő részvétele, 
csapatok vagy kis- és középvállalkozások 
elemzése esetén.

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

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

...fel akarod ismerni csapatod kulcsfontosságú szereplőit.

...meg akarod érteni csapatod valódi működését.

...fontos a gyors és részletes, egyéni- és csapatszintű 
visszajelzés.

...megérzések helyett tudományosan megalapozott, 
adatvezérelt szervezeti döntéseket hoznál.



Az elemzés 6 modul szerint biztosít eredményeket:

Egymás teljesítményének 
értékelése és elismerése 
motiválóan hat a csapatra. Ez 
a modul megmutatja, hogy 
kik az igazi motivátorok, akik 
gyakran elismerik társaikat 
és kik azok, akik nem érzik, 
hogy munkájukat bárki 
is elismerné. Ha a vezető 
sikeresen építi ki és képviseli 
az elismerési kultúrát, az a 
kollegák elégedettségére és a 
mindennapi munkavégzésre is 
pozitív hatással van.

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.  
A tudásmegosztás 
csapatszintű mértékét is 
elemezzük, megvizsgálva, 
hogy a csapat mekkora része 
oszt meg, illetve jut hozzá 
tudáshoz.

Ez a modul megmutatja azokat  
a véleményközösségeket, 
amelyek tagjai leginkább 
egyetértenek egymással. 
Ugyanakkor azokat  
a személyeket is, akik egyetlen 
ilyen csoportnak sem tagjai. 
Segítségével megvizsgálható, 
kik a csapat véleményvezérei 
és ők egyetértésben vannak-e 
a vezetővel. Nagy lépés előnyt 
jelent a vezetőnek a vállalatéval 
azonos véleményt képviselő 
kulcsemberek megtalálása 
és segítségük igénybevétele, 
különösen, ha változások előtt 
áll a csapat. 

Megmutatja, hogy  
a csapat kit, mennyire lát 
elkötelezettnek a munkájában. 
Ezáltal megvizsgálható  
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!

A munkával kapcsolatos 
kommunikáció elengedhetetlen 
a hatékony csapatműködéshez. 
Az információs útvonalak 
vizsgálatával kiaknázatlan 
pontokat és kulcsfontosságú 
csomópontokat is 
felfedezhetünk. Ez a modul 
arra is rámutat, hogy mely 
fontos munkakapcsolatok 
esetén nincsen hatékony 
információmegosztás – ami 
egy rejtett konfliktus vagy egy 
pontatlanul definiált folyamat 
meglétére is utalhat.

Munkafolyamat Információáramlás

Térképezd fel a csapaton 
belüli együttműködéseket!  
A modul segít a hatékonyabb 
munkafolyamatok 
kialakításában, azáltal 
hogy megmutatja, kik 
dolgoznak szorosan együtt 
és hol találhatóak sérülékeny 
útvonalak. A hatékony 
munkavégzés szempontjából 
elengedhetetlen, hogy 
kapcsolatok épüljenek ki  
a különböző alcsoportok 
között.
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Elköteleződés

Véleményvezérek Tudásmenedzsment Motivációs kultúra



Kiemelt ügyfeleink


