VIEWSUITE360
ZESTAW GOTOWYCH
NARZĘDZI OCENY
PRACOWNIKÓW
METODĄ 360 STOPNI

Jest to zestaw gotowych narzędzi do dokonywania oceny kompetencji indywidualnych oraz zespołowych
metodą 360 stopni na różnych poziomach organizacji. Wszystkie te narzędzia przeszły solidne procesy
walidacji oraz normalizacji.
Są to narzędzia w pełni “on-line” - zapewniają pełną automatyzację procesu, szybkość, wygodę
i bezpieczeństwo. Umożliwiają umieszczenie logo naszych Klientów.
Oferujemy ponad 50 opcji raportowania wyników oceny – możliwość wyboru kolorystyki, grafiki, norm oraz
rodzajów wykresów. Przygotowujemy raporty indywidualne oraz zespołowe.
Wszystkie narzędzia ViewSuite zostały zatwierdzone przez Business Test Publishers Association.
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Ocena Emotional IntelligenceView360 dostarcza
informacji na temat 17 kluczowych kompetencji
określających Inteligencję Emocjonalną, które są
potrzebne do osiągania sukcesów zawodowych
oraz dobrych wyników w pracy. Dostarcza
osobie ocenianej informacji zwrotnych na temat
ważnych zachowań, które są potrzebne w
skutecznym komunikowaniu się z ludźmi,
zarządaniu relacjami oraz zarządzaniu własną
efektywnością zawodową.

To narzędzie zostało opracowane na podstawie
analizy profili menedżerów z najwyższych
poziomów organizacji. Bada 22 najważniejsze
kompetencje w czterech kluczowych obszarach
przywództwa, którymi są: zarządzanie wynikami,
zarządzanie
zmianą,
zarządzanie
relacjami
interpersonalnymi oraz przywództwo osobiste.
Zastosowany tu model kompetencji jest niemalże
identyczny z modelem zaprezentowanym przez
Zengera i Folkmana w ich bestsellerze – „The
Extraordinary Leader". To narzędzie może być
stosowane jedynie na najwyższym poziomie
organizacji.

Kwestionariusz LeaderView360 składa się z 35 pozycji,
które badają poziom wszystkich ważnych kompetencji
przywódczych.
Przy
użyciu
LeaderView360

dokonanie oceny 360 stopni trwa jedynie 10-12
minut. To narzędzie w szybki sposób mierzy
wszystkie ważne kompetencje przywódcze.
Siedem kompetencji badanych za pomocą oceny 360
stopni Leaderview360: Rozwiązywanie Problemów,
Planowanie,
Kontrolowanie,
Zarządzanie Sobą,
Zarządzanie Relacjami z innymi ludźmi, Przywództwo
i Komunikacja.

Ocena 360 stopni wskazująca silne strony oraz
obszary rozwoju na poziomie specjalisty.

Ocena 360, która ułatwia wzajemne zrozumienie
oraz zwiększanie efektywności zespołów.

ManagerView360 jest narzędziem badającym
kompetencje menedżerskie poprzez dokonywanie
oceny 360 stopni 100 zachowań opisujących 20
kluczowych
kompetencji
menedżera.
To narzędzie zostało wyróżnione w książce wydanej
przez Center for Creative Leadership za bardzo
solidne podstawy psychometryczne. Raporty
zawierają dogłębną ocenę silnych stron oraz
obszarów rozwoju ocenianych osób. Jest to
narzędzie szeroko stosowane w wielu projektach
rozwoju kompetencji menedżerskich.
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VIEWSUITE360 ZAPEWNIA NASTĘPUJĄCE
KORZYŚCI:
Zwiększanie samoświadomości pracowników.
Motywowanie do samorozwoju.
Zrozumienie jakiego rodzaju zachowania są potrzebne dla poprawy wyników indywidualnych oraz
zespołowych.
Element budowania kultury otwartości, w której udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych
jest ogólnie przyjętą i akceptowaną normą.
Poprawa komunikacji i relacji w organizacji.
Inicjowanie zmian zachowań indywidualnych oraz zespołowych.
Wyjaśnienie oczekiwań przełożonych oraz zarządu organizacji.
Wsparcie strategii, zmian kulturowych oraz poprawa efektywności.
Silny bodziec do wprowadzania zmian w organizacji.
Ułatwia ustalanie celów oraz mierzenie ich realizacji.
Zwiększa świadomość kadry zarządzającej - wskazuje silne strony oraz luki kompetencyjne całej
organizacji oraz poszczególnych pracowników.
Ułatwia mierzenie postępów w realizowanych projektach rozwoju pracowników - wspiera
budowanie wizerunku działów rozwoju pracowników.

Każde z naszych gotowych narzędzi jest dostępne w wielu wersjach
językowych, z których nasi Klienci korzystają bez ponoszenia
dodatkowych opłat.
W jednej sekundzie do naszych systemów może logować się 4 000
respondentów.
Wybór jednego z naszych gotowych narzędzi ViewSuite360 – daje
możliwość porównywania wyników pracowników Państwa firmy
z wynikami wielu tysięcy menedżerów, którzy zostali ocenieni naszymi
narzędziami na całym świecie.
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