Lembar Data

Suara Karyawan Peakon Workday
Sebuah platform mendengar berkelanjutan yang menangkap
sentimen karyawan secara langsung, memfasilitasi umpan
balik yang berlangsung, dan memberikan rekomendasi
preskriptif yang dipersonalisasi untuk tindakan.

Mendengarkan dengan Cerdas
Tangkap keadaan keikutsertaan yang
sebenarnya dengan data yang terhubung
secara langsung di seluruh siklus hidup
organisasi dan karyawan.
Ungkapkan kebenaran tersembunyi
dengan percakapan dua arah rahasia
yang memfasilitasi umpan balik yang
lebih terbuka dan jujur antara manajer
dan karyawan.

Aktivasi Total
Mendukung pengambilan keputusan
manajer dengan tindakan preskriptif,
terus diperbarui berdasarkan prioritas
tim saat ini.
Persiapkan generasi pemimpin
berikutnya melalui pelatihan kontekstual
yang disesuaikan untuk para manajer
yang memastikan keberhasilan inisiatif
karyawan Anda di semua level.

Analisis Eksekusi

Lacak Keikutsertaan
Wawasan Keikutsertaan
Buat lebih banyak tindakan bertarget dan bangun gambaran yang akurat dari
pengalaman karyawan dengan menanyakan pertanyaan yang tepat, kepada
orang yang tepat, di saat yang tepat.
Benchmark industri global
Dorong level keikutsertaan yang lebih tinggi dengan benchmark industri global
berdasarkan pada sebuah database dari 200 juta lebih tanggapan karyawan,
di seluruh 23 industri.
Lacak aspek vital dari Pengalaman Karyawan
Tentukan akar penyebab dari pelepasan, kelelahan dan sakit berkepanjangan
dengan Papan Petunjuk Kesehatan & Kesejahteraan Suara Karyawan Peakon
Workday. Anda juga dapat menambahkan rangkaian pertanyaan khusus Anda
sendiri untuk melacak aspek lain dari pengalaman karyawan.
Kumpulan atribut sensitif
Tangkap wawasan penting yang sesuai dengan GDPR yang dapat mengukur
keragaman dan mengukur kepemilikan karyawan, inklusi, menghilangkan
diskriminasi, dan menumbuhkan budaya yang lebih adil dengan kumpulan
pertanyaan DE&I yang siap pakai.
Optimalisasi Siklus Hidup Pengalaman Karyawan Anda
Lacak bagaimana keikutsertaan berubah di setiap tahap pengalaman karyawan,
dan identifikasi kekuatan pendorong di balik pergantian karyawan yang tidak
diinginkan.

Tautkan keikutsertaan ke KPI bisnis,
dan cegah gangguan menggunakan
prediksi pengurangan dan metrik
siklus hidup karyawan.
Sesuaikan pelaporan Anda terlepas
dari kerumitan organisasi Anda.

Mendorong Inisiatif Personel
Percakapan dua arah
Berdayakan manajer untuk bertindak berdasarkan umpan balik karyawan
dan meningkatkan keikutsertaan tim mereka melalui percakapan dua arah
yang rahasia.
Dorong tindakan di semua level dengan perencanaan tindakan manajer
Berdayakan manajer Anda untuk meningkatkan kinerja timnya dengan tindakan
yang disarankan, meningkatkan transparansi, dan mengarah ke efisiensi dan
produktivitas yang lebih besar dalam tim.

Selain Konsultan Sukses
Pelanggan yang berdedikasi
dan sesi penyelarasan yang
berkelanjutan, Workday
menawarkan dukungan dari
tim ahli Manajemen Perubahan
dan Ilmu Pengembangan
Organisasi yang diperluas, dan
jam Layanan Profesional yang
dapat dibeli sesuai permintaan.

Kios untuk karyawan tanpa akses ke email
Sederhanakan pengumpulan umpan balik dari karyawan tanpa akses ke email
dalam lebih dari 50 bahasa menggunakan kode karyawan yang dapat digunakan
kembali dan sekali pakai.
Personalisasikan pengalaman dengan kanal multi-merk
Sederhanakan pengalaman survei untuk manajer dan karyawan sesuai dengan
bagian bisnis mana mereka bekerja-terlepas berapa banyak perusahaan atau
sub-merek yang Anda miliki.

Ubah Budaya Anda
Dampak metrik bisnis
Bangun hubungan antara keikutsertaan karyawan dan KPI bisnis inti, termasuk
pengurangan, kepuasan pelanggan, ketidakhadiran, dan pertumbuhan penjualan.
Kembangkan pemimpin masa depan Anda
Berikan para manajer keterampilan untuk memimpin tim yang produktif dan ikut
serta melalui pembelajaran mikro interaktif dan kontekstual yang selaras dengan
metodologi Workday Peakon Employee Voice dan manfaatkan sumber daya
pembelajaran Workday semuanya dalam satu platform.
Mengurangi biaya pengurangan
Hasilkan perkiraan akurat tentang risiko gesekan dalam populasi karyawan yang
berbeda berdasarkan umpan balik waktu nyata dan basis data lebih dari 200 juta
tanggapan survei.
Otomatisasi pelaporan Anda
Hilangkan kebutuhan untuk memetakan dan memperbarui hierarki organisasi
Anda secara manual sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu
untuk meningkatkan pengalaman karyawan dan memengaruhi hasil akhir.
Hubungi anggota dari tim kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana
Suara Karyawan Peakon Workday dapat membantu Anda meningkatkan kinerja
individu atau organisasi: workday.com/employee-voice.
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