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Din platform til HR-målinger - fås som en del af SurveyXact

PeopleXact er din nye løsning til at måle, skabe
og udvikle engagementet i jeres organisation.
Med en brugervenlig grænseflade forenkler PeopleXact
arbejdet med engagementsmålinger og lader dig få et langt
bedre indblik i organisationen med ganske få klik.

PeopleXact

ave med rød
d Color fra
bøll design manualen.
PeopleXact er en pakkeløsning til professionelle engagementsmålinger
– sammensat på baggrund af Rambølls mere end 20 års erfaring med HR-målinger.
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Det får du som HR-ansvarlig:
- En gennemtestet spørgeramme – lige til at sende ud
- Skræddersyet organisationsdiagram, der lader dig vælge, hvilke afdelinger og kolleger skal deltage
i målinger
- Fuldt overblik over igangværende målinger
- Automatiseret tidsplan for udsendelse, rykker og afslutning
- Realtids indblik i resultaterne på overskueligt dashboard
- Konkrete anbefalinger til handling, baseret på resultater.

Det får du som leder:
- Fuldt overblik over organisationens engagement i overskueligt
dashboard
- Samlede og afdelingsopdelte resultater i PDF-format
- Benchmark mellem afdelinger
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- Styrker og indsatsområder
baseret på medarbejdernes svar
- Konkrete anbefalinger til at omsætte målinger til resultater.
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Alt sammen samlet i en moderne og brugervenlig platform.

Med Rambøll i ryggen
Når du vælger PeopleXact, vælger du også Rambøll. Det betyder,
at Rambølls konsulenter vil hjælpe dig med opsætningen af systemet – og at du til enhver tid har adgang til vejledning og rådgivning. Det gælder både yderligere analyser og støtte til forandringsprocesser.

PeopleXact

PeopleXact er en enkel, brugervenlig og handlingsorienteret platave med hudfarve
form, som hjælper organisationer til at gøre det rigtige. Og gør det
erson illustrationer
svært at lade være.
er SX.
Kontakt os, og hør mere.

By Ramboll

PeopleXact
RAMBØLL MANAGEMENT

Oluf Palmes Allé 20

+45 70 26 78 22

www.surveyxact.dk

CONSULTING

8200 Aarhus N

salg@surveyxact.dk

CVR 60997918

