BUSINESS CASE CALCULATOR
Покажете възвръщаемостта на инвестициите в проекти за развитие на
човешките ресурси с убедителни данни и информативни графики
Какво е Business Case Calculator и къде е неговото приложение?
Business Case Calculator е вашият личен дигитален асистент в създаването на бизнес план за
предвидените от вас проекти в областта на човешките ресурси и организационното развитие.
Инструментът дава възможност да поставите всички налични данни и факти в подходящ
контекст и ви подсигурява с полезни статистики и информативни графики, които да подкрепят
инвестиционното ви предложение за инициативи в сферата на управление на ЧР.

Как работи Business Case Calculator?
Business Case Calculator анализира информацията, която вие предоставяте в 4 предварително
зададени области, изискващи попълване на данни: Описание на инвестицията, Обща
информация, Очаквани ползи, Инвестиционни стойности. Инструментът изчислява
рентабилността и възвръщаемостта на инвестицията в „меки“ мерки в областта на човешките
ресурси и организационното развитие и ви помага да обосновете разходите, свързани с тях,
пред мениджмънта или финансовия отдел.

Предизвикателства пред лидерите, екипите и организацията
Предизвикателства

Нашето решение

Намаляване на инвестициите по направление
човешки ресурси и организационно развитие
по време на криза, които не са подкрепени с
данни за възвръщаемост на инвестицията



Инструментът предоставя оценка на разходите
за общата инвестиция, възвръщаемостта на
инвестицията и цената, която компанията ще
плати, ако не предприеме мерки

Неглижиране на проектите, свързани с ЧР
и ОР в компанията, при приоритизиране на
дейностите от първостепенна важност за
организацията



Идентифициране на всички ключови показатели,
необходими за доказване на степента на
важност и икономическата ефективност на
вашия проект в областта на управление на ЧР



Детайлна и визуално достъпна информация за
показателите, които интересуват мениджмънта
и могат да подпомогнат вземането на
положително решение по отношение на
инвестирането във вашия проект

Трудности в процеса на аргументация на
възвръщаемостта на инвестицията, касаеща
проекти за развитие на човешките ресурси и
организацията

HR НАПРАВЛЕНИЕ:

Управление на
човешките ресурси
Организационно
развитие

СРЕДА НА УПОТРЕБА:

ТИП ОБРАТНА ВРЪЗКА:

Уеб-базиран

Самооценка

Мобилно
приложение

Многостранна /
multi-rater

Обучение с
модератори

Изследване сред
служителите

ПАРАМЕТРИ:

Време за попълване:
30 минути
Стандартни – английски,
немски
Може да бъде разработен
на всички останали езици

Изпробвайте безплатно:
https://hr-businesscase.com
ФОРМАТ:

Стандартизиран
Възможност за
адаптация

Всички продукти на LS-S включват
•

100% сигурност на данните

•

Хостинг в Германия

•

SSL криптиране

•

Интуитивен интерфейс

•

Гарантирана анонимност

•

GDPR compliance

