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Запазете своята безплатна 
онлайн консултация

Предизвикателства пред лидерите, екипите и организацията

Измерете пулса в компанията по време на криза. 
Бъдете подготвени за „новата нормалност“

Как работи Employee Pulse Survey?
- Служителите получават покана да участват в кратко седмично проучване с 4 въпроса за тяхното 
благосъстояние и ангажираност.
- Респондентите могат да добавят отворени коментари към всеки въпрос анонимно.
- Генерират се отчети в реално време въз основа на всички отговори. Те включват: нива на 
ангажираност и благополучие, степен на участие и heat map с данните от отговорите на участника.

Предизвикателства Нашето решение

Сътрудничеството между служителите е 
възпрепятствано 

Яснота за това как най-добре да 
подкрепите служителите по време на криза 

Липса на актуална информация към 
лидерите за текущите процеси 

Седмичните резултати показват 
евентуални промени 

Липса на бърз и ефективен инструмент 
за обратна връзка 

Лесен за настройване, резултати в реално 
време

Поддържане на връзка със служителите 
по време на работата от разстояние 

Служителите получават ясна перспектива и 
усещане за сигурност

Индикации за неудовлетвореност сред 
служителите 

Откриване и анализ на проблемни области 
в работата на всеки служител

Липса на възможност за пряка 
комуникация между служителя и 
лидера на екипа 


Възможност за анонимни коментари до 
прекия ръководител. 

Всички продукти на LS-S 
включват

• 100% сигурност на данните

• Хостинг в Германия

• SSL криптиране

• Интуитивен интерфейс

• Гарантирана анонимност

• GDPR compliance

EMPLOYEE PULSE SURVEY

Ключови предимства:
 Разбирате вашите хора

 Събирате обратна връзка в реално време

 Постигате реален ефект

 Мениджърите имат възможността да действат

Какво е Employee Pulse Survey и къде е неговото приложение?
Employee Pulse Survey предоставя допълнителна помощ при работа от разстояние и подкрепя 
лидерите в предизвикателствата на дистанционно лидерство. Анкетата може да бъде част от 
мерките на компанията през трудните периоди след кризата или при бъдещи такива.

Управление на 
човешките ресурси

Организационно 
развитие

Уеб-базиран

Мобилно 
приложение

Обучение с 
модератори

Самооценка

Многостранна / 
multi-rater

Изследване сред 
служителите

Време за попълване:
2-4 минути за седмичната 
анкета (за безплатната версия)

Стандартни – български, 
английски, немски

Може да бъде разработен 
на всички останали езици

Стандартизиран 
(само за безплатната версия)

Възможност за 
адаптация


