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Στόχοι του συστήματος 

διαχείρισης απόδοσης 

• Επικεντρωθείτε στους 

Στρατηγικούς Στόχους και την 

Παρακολούθηση των μετρικών. 

• Προσεγγίστε Άνθρωπό - 

κεντρικά την ανάλυση της 

επιχείρησης σας. 

• Δημιουργία πλαισίου για απλή 

και ολοκληρωμένη διάδοση 

πληροφοριών. 

• Διατήρηση της ισορροπίας 

μεταξύ διαχείρισης, εποπτείας 

και επιχειρηματικής απόδοσης. 

 

Βασικά Χαρακτηριστικά 

• Παρέχει βασικούς δείκτες 

απόδοσης (KPI) για την 

υλοποίηση της στρατηγικής και 

τη μετάφραση μέσω των 

εταιρικών επιπέδων. 

• Υποστήριξη Lean Organization 

και Six Sigma Measures 

• Παρακολουθήστε την απόδοση 

μέσω των ωρών εργασίας και 

της ποιότητας της εργασίας. 

• Βελτιώνει τη διαχείριση των 

σχέσεων με τους πελάτες. 

• Βελτιώνει τις δυνατότητες 

αναφοράς. 

 

Οφέλη 

• Βελτίωση της παρακολούθησης 

των βασικών δεικτών 

απόδοσης 

• Παρέχει στους χρήστες μια 

ολοκληρωμένη εικόνα των 

δεδομένων των ανθρώπων 

• Ενισχυμένη οργανωτική 

αποτελεσματικότητα 

• Ανάλυση και τμηματοποίηση 

των ατόμων. 
 

Steps to enhance people performance 

Το Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης Ανθρώπινου δυναμικού (ΣΔΑΔ), είναι μια 

ολοκληρωμένη εφαρμογή που παρέχει ένα ενοποιημένο πλαίσιο για τη διάδοση των 

Στρατηγικών Στόχων σας και τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών αποφάσεων για τους 

Ανθρώπους της οργάνωσης σας. Το ΣΔΑΔ επιτρέπει στην εταιρεία να έχει μια ενοποιημένη 

αξιόπιστη επισκόπηση των ανθρώπων και να αξιολογεί τις προσπάθειές τους. 

Capabilities overview 
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Βασικά πλεονεκτήματα 

• Συνδέει τα KPIs των 

εργαζομένων με τους 

στόχους της εταιρείας 

• Διαφάνεια στις επιδόσεις και 

τις ικανότητες 

• Υποστηρίζει συνεχή 

ανάπτυξη 

• Έλεγχος της διαχείρισης της 

ανάπτυξης ταλέντων 

• Αποτελεσματική συλλογή και 

αναφορά δεδομένων 

• Γρήγορη εφαρμογή, εύκολη 

στη χρήση και συντήρηση 

 

Προκλήσεις 

• Διατήρηση των δεδομένων 

επιδόσεων και ικανοτήτων 

• Ενίσχυση της επικοινωνίας 

και συνεργασία μεταξύ 

προσωπικού και διοίκησης 

• Διαφάνεια στους 

υπολογισμούς κινήτρων 

• Σύνδεση με τους στόχους 

εταιρικής απόδοσης 

• Πολύμορφη επισκόπηση των 

ατομικών επιδόσεων και 

ικανοτήτων 

• Τελική επίτευξη επιθυμητών 

οφελών από τη διαχείριση 

της απόδοσης των 

ανθρώπων 

Οι άνθρωποι ως βασικός μοχλός για την επιτυχία 

Ένα αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό είναι ένας ισχυρός πόρος που οδηγεί στα τελικά 

αποτελέσματα, στην αφοσίωση, στην παραγωγικότητα και στην καινοτομία. Για να βοηθήσει 

τους οργανισμούς να ενσωματώσουν τους ανθρώπους στην προσπάθεια επίτευξης του κοινού 

στόχου, η QPR προσφέρει μια λύση λογισμικού που ευθυγραμμίζει τα KPI και τις ικανότητες 

των εργαζομένων με τους στόχους της εταιρείας. Η διοίκηση μπορεί να επικοινωνεί 

αποτελεσματικά με τους στόχους, να δίνει στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να ενεργούν με 

βάση τα επιθυμητά αποτελέσματα και να παρακινεί το προσωπικό να έχει διαφανή αμοιβή για 

προγράμματα επιδόσεων. 

 

Δομή ΣΔΑΔ 

Το σύστημα διαχείρισης απόδοσης των ανθρώπων είναι μια εφαρμογή Business Intelligence 

(BI), η οποία παράγει όλα τα δεδομένα απευθείας από τις υπάρχουσες εφαρμογές  ή τα 

συστήματα αποθήκευσης δεδομένων και προσφέρει διαισθητικά φιλικά προς το χρήστη πίνακες 

ελέγχου που μετατρέπουν αμφίβολα αποτελέσματα σε διαχειρίσιμα καθήκοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική διαχείριση ταλέντων 

Υποστηρίζει όλα τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης των επιδόσεων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου 

του αντικειμενικού καθορισμού, της συνεχούς παρακολούθησης, της διαχείρισης ταλέντων, των 

εκτιμήσεων επιδόσεων, της ανάπτυξης ικανοτήτων, του υπολογισμού των ανταμοιβών και της 

επικοινωνίας και συνεργασίας.  

Το διαδικτυακό περιβάλλον του λογισμικού, το QPR Portal, είναι ένα ιδανικό εργαλείο για την επικοινωνία 

των στόχων με το προσωπικό και για την παρακολούθηση της απόδοσης σε διαφορετικούς πίνακες, 

αναφορές και αναλυτικές προβολές. 

Το ΣΔΑΔ παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες και προσφέρει φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον 

απεικόνισης για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την προετοιμασία των μέτρων κατά 

προκαθορισμένων στόχων, βοηθώντας τους χρήστες να ξοδεύουν λιγότερο χρόνο συλλογής, σύνταξης 

και επικύρωσης δεδομένων και περισσότερο χρόνο αξιολόγησης βασικών δεικτών απόδοσης για τους 

στρατηγικούς τους στόχους. 

 

 

Διάγραμμα Heatmap αξιολόγησης ταλεντών 
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Βασικά χαρακτηριστικά 

απεικόνισης 

• Γρήγορη εφαρμογή, εύκολη 

στη χρήση και διατήρηση 

τάσεων 

• Ενιαίος χώρος αποθήκευσης 

δεδομένων για άτομα 

• Εύρυθμη επικοινωνία και 

συνεργασία 

• Διαχείριση στόχων 

απόδοσης, ειδοποιήσεις για 

σχέδια δράσης, ροή 

εργασίας 

• Εύκολη εισαγωγή 

δεδομένων - 

αυτοματοποιημένη 

ενσωμάτωση ή μη 

αυτόματη εισαγωγή σε 

δικτυακή πύλη 

• Γραφήματα σε πραγματικό 

χρόνο  

• Εύκολη διαχείριση KPIs και 

ικανοτήτων 

• Ισχυρή μηχανή 

υπολογισμού 

• Ευέλικτη αναφορά σε MS 

Office 

• Στενή διαχείριση 

επιχειρηματικών 

διαδικασιών 

• Πλήρης διαχείριση 

δικαιωμάτων των χρηστών 

 

 

Ευθυγραμμίστε το εργατικό σας δυναμικό με τους 

στόχους της εταιρείας  

Επικοινωνήστε τη στρατηγική με τις μονάδες / επίπεδα 

του οργανισμού, εξασφαλίζοντας γρήγορη και 

επιτυχημένη εκτέλεση στρατηγικής 

Ευθυγραμμίστε τους στόχους και τις διαδικασίες των 

ανθρώπων με τα καθήκοντα της εταιρείας για αυξημένη 

παραγωγικότητα και συνεχή βελτίωση 

Εφαρμογή συνεχούς παρακολούθησης των επιδόσεων, 

μέσω διαφάνειας και εσωτερικής λογοδοσίας 

Συνδυάστε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα απόδοσης με 

την ανθρώπινη γνώση, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων 

Κάντε τις πληροφορίες απόδοσης και επεξεργασίας 

εύκολα διαθέσιμες, για την ενεργό διαχείριση αλλαγών 

 

Μεθοδολογία 

Το σύστημα παρέχει ισχυρή λειτουργικότητα σε αντικειμενικούς στόχους από την κορυφή προς τα 

κάτω από το επίπεδο της επιχείρησης μέχρι τους επιμέρους στόχους των εργαζομένων, τα KPIs, τις 

επιδιωκόμενες ικανότητες και τα συνολικά αναπτυξιακά σχέδια. Μόλις οριστούν οι στόχοι και ξεκινήσει 

η παρακολούθηση, τα δεδομένα απόδοσης των εργαζομένων ενοποιούνται αποτελεσματικά από τα 

κάτω επίπεδα μέχρι τα ταμπλό επιδόσεων επιχείρησης για ανώτερα στελέχη. 

Οι διαδραστικοί πίνακες ελέγχου βοηθούν στην ανάλυση της αιτίας και των επιδράσεων μεταξύ 

στόχων και KPIs σε διαφορετικά επίπεδα οργανισμού. Τα μέτρα μπορούν να εκπροσωπούνται σε 

διαφορετικές οπτικές μορφές, όπως μετρητές, γραφήματα, χάρτες κλπ. Οι χρωματικές ενδείξεις δίνουν 

μια γρήγορη ένδειξη της πραγματικής απόδοσης σε σχέση με τα επιδιωκόμενα επίπεδα απόδοσης με 

μια ματιά. 

Η επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και προσωπικού αυξάνεται με πολλούς τρόπους για να καθοδηγήσει 

τους υπαλλήλους μέσω των καθημερινών αποφάσεων και καθηκόντων. Στέλνει μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπενθύμισης όταν είναι ώρα να ενημερώσετε τα αναπτυξιακά σχέδια ή 

να κάνετε εκτιμήσεις απόδοσης. Η συνεργασία διευκολύνεται επίσης με φόρμες ιστού για τη συλλογή 

αιτημάτων ανατροφοδότησης και κατάρτισης. 
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✓ Ορισμός των μετρήσεων και των σχετικών δεικτών KPI 

✓ Δυναμικές πληροφορίες με χρονική σχέση 

✓ Γρήγορη ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

✓ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

✓ Ανάπτυξη της ενιαίας έκδοσης της αλήθειας 

✓ Γρήγορες αναφορές 

 

 

   

 

 

 

Διεύθυνση 
Βορείου Ηπείρου 45, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλέφωνο 
+30 2107247884 

Φαξ 
+30 2107217772 

Email 
info@itmc.gr 

Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Δεδομένα 

• Ενσωμάτωση ποικίλων 

βάσεων δεδομένων, 
(SAP / POS / Excel ...) 

• Ευέλικτα συστήματα 
OLAP 

Χρήστες 

• Πολλαπλοί χρήστες 

• Διαχειριστές 

• Προγραμματιστές 

Σύστημα 

• Ετήσια ενημέρωση 

• Server 

• Συντήρηση 

Επικεντρώνομαι σε 

mailto:info@itmc.gr

