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POMIAR RENTOWNOŚCI I WARTOŚCI
ZADAŃ, STANOWISK I PROCESÓW
PIERWSZY NA ŚWIECIE
POMIAR METODAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

ValueView® to innowacyjna metoda mierzenia oraz zwiększania rentowności zadań,
stanowisk oraz procesów pracy.

Badanie ValueView® przeprowadzane jest w formie

prostych ankiet elektronicznych. Jego wyniki prezentowane są w postaci ilościowych
wskaźników rentowności, umożliwiają natychmiastową poprawę efektywności organizacji.
o

Pomiar służy eliminowaniu zadań najmniej rentownych i koncentracji na priorytetach

o

Ocenie podlegają nie pracownicy, ale koszty i wartość zadań przez nich wykonywanych

o

Pomiar polega na porównaniu podaży pracy przeznaczonej na wykonanie danych zadań do
popytu, jaki organizacja i jej klienci generują na te zadania

o

ValueView® trafniej niż jakiekolwiek metody analityczne diagnozuje przydatność oraz
rentowność poszczególnych zadań i projektów

o

ValueView® umożliwia pomiar wartości wszelkich zadań wykonywanych w organizacji, także
tych niewpływających bezpośrednio na wyniki

o

Badania mogą być wykonywane we wszelkiego rodzaju firmach oraz organizacjach, jako
narzędzie poprawy efektywności pracy.
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Badanie ValueView® jest bardzo proste

Co otrzymasz?
✓ ranking rentowności badanych jednostek:
na których jednostkach należy się skupić w pierwszej kolejności, żeby zwiększyć efektywność

ranking rentowności zadań:
przebudowa procesów w firmie bez ryzyka utraty przychodów i zagrożeń formalno-prawnych

✓ stopień wykorzystania etatów (FTE):
informacja na temat realnie wykorzystywanego czasu pracy na danym stanowisku

✓ raport dopasowania stanowisk (Fit Index ™):
wyceniony na podstawie wskazań beneficjentów stopień dopasowania zakresów czynności do
potrzeb organizacji

✓ analizę wąskich gardeł produktywności i procesów decyzyjnych: oceniany bazie
wskaźników Veracity Index™ i Fit Index ™
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Raport zbiorczy ValueView®

Raport indywidualny ValueView®
Analityk

(Czas 100% Etaty 2,79/2
Zadanie (Czas)

Rentowność 35%

Rentowność

Fit Index™ -28%)

Rekomendacja

Analizy ekonomiczne dla MB oraz SB (35%)

86 %

Inwestuj zdecydowanie

Korekta danych przychodzących dla JST (20%)

31 %

Inwestuj ostrożnie

Project XCV – koordynacja i raportowanie (20%)

15 %

Dopasowane do potrzeb

Analizy rentowności akcji promocyjnych (5%)

9%

Dopasowane do potrzeb

Raport miesięczny SIZ (5%)

2%

Dopasowane do potrzeb

Program szkoleniowy MDP (5%)

-13%

Optymalizuj zdecydowanie

Obsługa zapytań bieżących innych działów (10%)

-43%

Optymalizuj zdecydowanie
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Partnerzy ValueView®

Wyniki badania ValueView® pozwalają wyróżnić zadania najmniej rentowne, które
organizacja może eliminować oraz zadania o wysokiej rentowności, które stanowią
potencjał do wzrostu efektywności.

Wdrożenia w Polsce

Kontakt w Polsce:
Robert Reinfuss
robert.reinfuss@valueview.eu
tel. +48 601 411086
https://www.linkedin.com/company/valueview/
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