Cât de conectați sunt oamenii din organizația
voastră în această perioadă de schimbare?
Pentru a vă ajuta să rămâneți în contact cu oamenii din organizația
voastră, să monitorizați cum se simt ei în această perioadă și să
răspundeți eﬁcace la problemele cu care ei se confruntă lucrând de la
distanță, Human Synergistics a dezvoltat Connection Meter. Ce acțiuni
întreprindeți, ca lideri, pentru a măsura și îmbunătăți conexiunea cu
echipele voastre?
Connection Meter
De ce Connection Meter?
Munca de acasă sau de la distanță reprezintă o lume nouă și diferită
pentru multe organizații și pentru angajații lor. Mai mult decât atât,
pe lângă faptul că trecem printr-o perioadă extrem de incertă, multe
organizații nu aveau sistemele și procesele necesare pentru a
continua să funcționeze optim în contextul muncii de la distanță.

Ce fel de date colectăm?
Câteva dintre întrebările esențiale pe care le măsoară organizațiile:
•

Cât de conectați sunt oamenii voștri?

•

Care este starea de spirit a angajaților voștri?

•

Unde vă situați, în comparație cu alte organizații?

•

Cum au evoluat în timp dimensiunile anterioare?

3 pași simpli:
1. Stabilim criteriile demograﬁce;
2. Primiți un link către chestionarul
Connection Meter și monitorizați
răspunsurile;
3. Accesați Connection Meter
Dashboard după completarea
chestionarului.

Cum sunt prezentate datele?
Utilizatorii vor avea acces la o platformă online prin intermediul
căreia își vor putea accesa rezultatele, care sunt prezentate în
formă vizuală, astfel încât să ﬁe rapid și ușor de înțeles.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
info@humansynergistics.ro

Cât de conectată este organizația
voastră? Contactați-ne pentru a afla.

Ce conține Connection Meter Dashboard?
Conectare
Câți dintre oamenii noștri se simt conectați?
Această dimensiune arată procentajul oamenilor din
organizație care se simt puternic conectați la
organizație și unii la ceilalți.

Colaborare
Cât de bine colaborăm?
Aceste dimensiuni măsoară cât de eﬁcace simt
oamenii că reușesc să colaboreze cu echipele lor,
cât de ușor reușesc să acceseze informațiile de
care au nevoie și cât de utile sunt soluțiile tehnice
puse la dispoziția lor pentru a colabora.

Stres
Cât de stresați sunt oamenii noștri în prezent?
În contextul incertitudinii persistente și al fricii
generalizate din societate este important să
monitorizați dispoziția mentală și nivelul de stres
al oamenilor voștri. Monitorizăm nivelul general
de stres, precum și factorii stresori cheie.

Leadership
Cât de eﬁcace este conducerea
de la distanță?
Măsurăm cât de susținuți se simt oamenii de
managerul lor, cât de accesibil este managerul
și cum s-a schimbat relația lor cu managerul ca
urmare a lucratului de la distanță?
Notă: Exemplul de mai sus arată și datele pentru subgrupuri din interiorul organizației. Acestea sunt disponibile pentru ﬁecare categorie.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
info@humansynergistics.ro

Cât de conectată este organizația
voastră? Contactați-ne pentru a afla.

