Een real-time
People Analytics platform
Medewerkers zijn de spil van de organisatie en het fundament van het succes. Zij zorgen ervoor dat een organisatie haar doelstellingen
haalt en bepalen ook het unieke karakter van een organisatie. Alle kennis, talenten, karaktereigenschappen en drijfveren van deze
medewerkers zijn bepalend voor het karakter van de organisatie. Het is daarom ook wonderbaarlijk dat we in de praktijk eigenlijk weinig
inzicht hebben in wat medewerkers maakt tot wie ze zijn en wat het karakter van de organisatie vormt. Dit is jammer want dit beperkt
een organisatie dan ook in het kunnen sturen op de succesfactoren
Smartops biedt organisaties de mogelijkheid om bruikbare inzichten te krijgen in het karakter van de organisatie; wie zijn de medewerkers nou echt, wat zijn hun talenten, voorkeuren en karaktereigenschap- pen. Wat zijn de eigenschappen die zorgen voor het succes en
wat maakt het verschil in de impact tussen individuen, afdelingen, vestigingen en organisaties. Aan de hand van People Analytics kunnen
we deze gegevens omzetten in bruikbare inzichten die helpen om medewerkers betrokken te houden en de impact te verhogen.
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Organisatie DNA & Talent DNA
Bij Smartops zien we de unieke karaktereigenschap- pen en
voorkeuren van een medewerker als het DNA (Talent DNA). Alle
Talent DNA’s gezamenlijk vormen het DNA van de organisatie (Organisatie DNA).
Wij gebruiken Assessments en vragenlijsten om het Organisatie
DNA en Talent DNA inzichtelijk te krij- gen. Dit Organisatie DNA laat
alle unieke karakterei- genschappen van de hele organisatie per
vestiging, afdeling, team en op individueel niveau zien. Het Organisatie DNA biedt bruikbare inzichten om te sturen op de succesvolle
karakteristieken van de or- ganisatie dat leidt tot een verhoogde
impact op het resultaat.
Het gebruik van data gedreven people manage- ment zorgt voor
een verhoging van de impact van een medewerker en een verlaging
van het verloop.

Online Dashboard
In de online omgeving staat het Organisatie DNA klaar met persoonlijke Dashboards voor managers en medewerkers om de
inzichten die we gezamen- lijk creëren bruikbaar in te kunnen
inzetten. Het real time People Analytics platform laat je de organisatie begrijpen vanuit de menselijke kant. Kom erachter wat er op
dit moment speelt en hoe je de toekomst van de organisatie kan
verbeteren.
Smartops begeleidt organisaties naar een data gedreven strategie om het beste uit medewerkers te halen. Dit doen we door de
inzichten te geven die daarvoor nodig zijn.
Benieuwd wat de volgende stap is?

Data-analyse en geavanceerde data modellen geven een organisatie
de mogelijkheid om te sturen op succes.
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