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A nemzetközi kutatások alapján kifejlesztett Váltatatfejte.szfési Diagnózis hozzásegíti a
szervezeteket belső potenciálj uk feltárásához és dolgozóik megta rtás ához.

A Vállalatfejleszíési Diagnózis egy olyan gyors és anonim eszköz, melynek segítségével jól
értelmezhető és összehasonlító elemzések elvégzésére alkalmas adathalmazt kapunk, amely
az adott szervezet aktuális hatékonyságát mutatja meg.

100%-os kiválóság természetesen nincs, de a titok az, hogy a szervezetek kicsit mindig
jobbak legyenek, mint az iparági versenytársaik. A tét nagy, hiszen ellenkezó esetben a
vállalatok először kulcsmunkatársaikat, később pedig a versenyképességüket veszítik el.

A 62+5 szöveges kérdésből álló kérdőívet a válla]at dolgozói reprezentatív mintában, online
formában, anonim módon töltik ki. Azígy kinyert adatokból 4 különböző diagnózis készül:

. Kiválóság Diagnózis, amely a vállalat vezetésének hatékonyságát, a belső potenciál
kihasználtságát méri fel.

. Keep Your Staff Diagnózis (Munkavállalói Elkötelezettség), amely a
munkatársak megtartásának esélyeit mutatja meg.

. Humán Negatív Önérdek Diagnózis, amely méri a ,,szervezeti önámítás" mértékét,
a belső konfliktusokon keresztül elfecsérelt energiákat, amik nem hasznosulnak a
szervezeti célok elérése során.

. Szetvezeti ldőgazdálkodás Diagnózis,
hatékonyságának vizsgálata.

feladat- és idómenedzsment

(A diagnózisok alapját képező nemzetközi kutatások: N.E.W.S.rM vállalati elakadások,
Collins vállalati kiváIóság, Thomas belső motiváció, Arbinger szentezeti önámítás.)
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A Jim Collins szervezeti kiválóság modelljén alapuló Kiválóság Diagnózis rámirtat ana, hogy'
a szeryezet, mennyire tud a kiváló vállalatok gyakorlata szerint működni. A nemzetközi
kutatások az iparági átlagból tartósan kíemelkedő vállalatok működési módszereit vették
alapul. A diagnózis tartalmaz egy szociometriai megközelítést is, aminek az eredményeként a
szervezeti egységek közötti együttműködés szintje is mérhető,

A diagnózis három szinten vizsgálja az adott szeruezetet:

. Az egyéni potenciálok szintje:
o Mennyire vannak kihasználva a szervezetben az egyéni potenciálok?
o Mennyire tudja kibontakoztatni a szervezet az egyénekben lévő képességeket?

. A csapatmunka szintje:
o Milyen szintű a csapatmunka hatékonysága?
o Mennyire fejlett a csoport?
o Milyen az együttműködés szintje a csapaton belül és mennyire kialakultak az

együttm ű ködést szabály ző re nd sze re k?

. A szervezet szintje:
o Mennyire képes a szervezeti egység harmonikusan működni?
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Az elégedett dolgozók a vállalat jó hírét keltik, növelve ezzel a jól képzett munkaerő
megszefzésének és megtartásának esélyét, motiváltak, valamint nagyobb valószínűséggel
nyújtanak az elvárásoknak megfelelő teljesítményt. A munkával való elégedetlenség ezzel
szemben növelheti a kilépők számát. A diagnózis terület és iparági benchmark adatok alapján

részletes képet ad a dolgozók munkához való kötődéséről és a vállalat által nyújtott külső
m otivátorok megtartóerejéről.

Thomas-féle belső munka motivátorok:
. Az értelmesség érzése. A választás érzése. A kompetencia érzése. A haladás érzése

külső motivátorok:
. Eszköz jellegű külső motivátorok: Munkavégzés és körü]ményei. Bérrendszerrel

való elégedettség. Kommunikáció és fejlődés,
. Nem eszköz jellegű külső motivátorok: A vezetői munkából, a csapat irányából és a

vállalati kultúrából érkező motivációs hatás.
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Humán Negatív Onérrlek Diagnőzis

Az Arbinger lntézet kutatásain alapuló diagnózis a szervezeti hatékonyság kérdését egy
fontos, új nézőpontból közelíti meg. Megmutatja, hogy miként akadályozhatja meg egy még

kevéssé közismert probléma - az önámítás - bármely szervezet esetében a kimagasló
teljesítmények elérését,
A munkavállalók hozzáállása hozza az eredményeket, de az egyén hozzáállását a saját
gondolkodásmódja alakítja. Hiszen ahogy a viselkedés meghatározza az eredményeket, a
gondolkodás is meghatározza a viselkedést.

Az egyik leggyakoribb felsővezetői dilemma: Hogyan lehetne a belső konfliktusokra
elpazarolt rengeteg energiát a szervezeti céIok elérésére fordítani?
A Humán Negatív Önérdek Diagnózis abban segíti a sze^tezeteket, hogy felméri ezen
elpazarolt energ iák mértékét.

Képzetje el, mi történne az Ön szervezetében, ha minden ember befektetne a körüIötte
Iévő emberek sikerébe? !

§zenyeEe §i t dő g axdá§írodás §§agnózís

Napjainkban az egyik leggyakrabban elóforduló probléma a túlterheltség, a tudatos
időgazdálkodás hiánya. A diagnózis a feladat- és időmenedzsment oldaláról elemzi az
egyéni, a csapat és a szervezeti szintű eredményességet.

A diagnózis 4 irányból méri a szervezet időgazdálkodásának hatékonyságát:

. A célok irányából. A prioritások irányából. A feltételek irányából. Az,,időrablók"irányából
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A VáI l alatfej l esztési Diag n őzi s kiv itel ezésének fol yamata Y---.

A felmérés megteruezése:

. a felmérésben résztvevő szeryezet méretének definiálása,
nagyságának meg határozása

a reprezentatív minta

' a felmérésben résztvevő szervezeten belüli, önálló egységként kezelt és e§lmással
összehasonlítható, egységek meghatározása

o a felmérés alapját képező adatbázis összeállítá sa, az alap adatokon kívül a résztvevők
PozíciÓjának (felső vezető, középvezető, beosztott) és szervezeti egységének
megadása

r v€zetőikommunikációkialakítása

A fel mérés lebonyolítása :

o lnternetalapú elektronikus kitöltés a felmérésben résztvevók e-mail címére küldött
biztonságos meghívók elküldése után

' olyan szervezeti egységekben, ahol a munkavállalók nem rendelkeznek e-mail címmel,
lehetőség van teljesen anonim, kézzel kitölthető kérdőívek használatára, melyek kitöltés
után digitalizálásra kerülnek

kíértékelés:

o a kiértékelŐ_ Program által generált, standard, teljes szervezeti és önálló egység szintű
riportok elkészítése

o a kapott eredmények szervezettre szabott értelmezése, eredmény értékelő prezentáció
a vállalatvezetés részére

A felmérés időigénye:

. Tervezés: 1 hét
o Lebonyolítás: 2-4 hét
o Kiértékelés: 2 hét

A fel mérés gyakorisága :

A Vállalatfejlesztési Diagnózis gyors, hatékony és olcsó eszköz, melynek rendszeres (éves)
alkalmazása esetén, a vállalaton belüli és a szervezeti egységek közötíítendenciák, valamint a
LÖldrajzi térségi vagy iparági benchmark trendek változáJái natét<onyan lekövethetőek.
Elindított vállalat fejlesztési folyamatok sikerességének vizsgaatánoz ajánlott a fejlesztési
terÜlethez tartozó diagnózis (pl. Kiválóság Diagnózis) gyakoribÜ megismétÉse (3_6 havbnta)_

A Vállalatfejlesztési Diagnózis nem nyújt teljes képet a szervezetről. Az egyes területek métyebb
vizsgálatot igénYelhetnek. A vizsgátt területek tipikus pontokra irányulnak. A kérdésekre adott
válaszok a válaszadók szubjektivitását mutatják. Nagyszámú kitöltés esetén ellenben pontos
következtetések hazhatók a fej tesztési beavatkozásokhoz.

Az ImProvers Group a felmérés lebonyolításának minden szakaszában kiemelt figyelmetbiztosít arra, hogY a felmérés eredményeit, az egyes személyeket nem beazonosíthatő
módon dolgozza fel, és adja át megbízó rendetkezésár",
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Érvényes 2017, december 31-ig.
Az árak, nettó, magyar forintban értendöek,
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vállalatméret
hivatalos állomány a

diagnózis készültekor

Komplex diagnózis ára
vállalat egészét tartalmazó

riport

Egy diagnózis ismétlési
dúa

(pl. Keep Your Staff)

Szervezeti egységre
lebontott riport szervezeti

egységenként

0_199 fő 75 000 Ft 25 000 Ft 15 000 Ft
2-499 fő 125 000 Ft 40 000 Ft 20 000 Ft

500-999 fő ,185 000 Ft 65 000 Ft 25 000 Ft

í000-2999 fő 250 000 Ft 85 000 Ft 30 000 Ft
3000+ fó 450 000 Ft 150 000 Ft 35 000 Ft

A felmérés megtervezéséhez az ár egyszeri személyes konzultációs alkalmat tartalmaz, Amennyiben
komPlex szervezetek esetében további tanácsadói konzultációra, információgyűjtésre van szükség, annak

az ára 125 000 Ft / alkalom.

BEVEzETÉsl AKcló 20í6. december 31-ig megrendelt diagnózis qsetén!!!!

vállalatméret
hivatalos állomány a
diagnózis készültekor

Komplex diagnózis ára
vá l l al at eg észét tarlalm aző

riport

Egy diagnózis ismétlési
dtja

(pl, Keep Your Staff)

Szervezeti egységre
lebontott report szervezeti

egységenként

0_199 fő 25 000 Ft 25 000 Ft 15 000 Ft

2-499 fö 50 000 Ft 40 000 Ft 15 000 Ft

500_999 fő 85 000 Ft 65 000 Ft 15 000 Ft
,l000-2999 fő 115 000 Ft 85 000 Ft 15 000 Ft

3000+ fó 200 000 Ft 150 000 Ft 15 000 Ft


