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Din plattform for HR-undersøkelser - fås som en del av SurveyXact

PeopleXact er din nye løsning for å måle, skape og utvikle
engasjementet i din organisasjon.
Med sitt brukervennlige grensesnitt forenkler PeopleXact
arbeidet med engasjementundersøkelser og gir deg innsikt i
organisasjonen ved hjelp av noen enkle steg.
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PeopleXact er en pakkeløsning for profesjonelle engasjementundersøkelser – bygget på bakgrunn av
Rambølls 20 år lange erfaring med HR-undersøkelser.
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Dette får du som HR-ansvarlig:
- Et gjennomtestet spørreskjemabatteri, klart til utsendelse
- En skreddersydd organisasjonsoversikt som tillater deg å velge hvilke avdelinger og ansatte som
skal delta i undersøkelsen
- Full oversikt over aktive undersøkelser
- Automatisert tidsplan for utsendelse, påminnelser og stenging av undersøkelsen.
- Oversikt over resultatene i sanntid i et oversiktlig dashboard
- Konkrete anbefalinger for handling basert på resultater

Dette får du som leder:
- Full oversikt over organisasjonens engasjement i et oversiktlig
dashboard
- Resultater på total- og avdelingsnivå i PDF-format
- Benchmark mellom avdelinger
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- Styrker og innsatsområder
basert på de ansattes svar
- Konkrete anbefalinger for å skape endring basert på resultater
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Alt samlet i en moderne og brukervennlig plattform.

Rambøll i ryggen
Når du velger PeopleXact velger du også Rambøll. Det betyr at
Rambølls konsulenter vil hjelpe deg med oppsett av systemet, og
at du til enhver tid har tilgang på kvalifisert support og rådgivning.
Det gjelder både ytterligere analyser og støtte i forbindelse med
endringsprosesser.

PeopleXact

PeopleXact er en enkel, brukervennlig og handlingsorientert plattave med hudfarve
form som hjelper organisasjoner med å foreta riktige valg, og gjør
erson illustrationer
det vanskelig å la være.
er SX.
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