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Motivation Reinvented 

 כלי חדשני לשיפור ביצועי הארגון

על פי אדיג'ס, הצלחתו של כל ארגון תלויה בכך שחבריו יבצעו את תהליכי העבודה הנכונים, 
היא תוכנה המספקת פתרון לאתגר  suite ConnectAd -ה במשולב עם הבנת יעדי הארגון. 

תוכנה אינטרנטית וכ. הניהולי של שימור הביצועים, המוטיבציה והמחוברות של העובדים בארגון
 את ההשקעה בתהליכי הטמעה יקרים.  חוסכתהיא 

 
משלבת את היכולת הטכנולוגית להבין את הפרופיל המוטיבציוני של כל  suite ConnectAd -ה

אחד מן העובדים, יחד עם ניהול הביצועים והיעדים הארגוניים. כך, לראשונה בעולם הניהול, 
 מוצעת פלטפורמה אחת המנגישה אפקטיביות וניהול עקבי של שני תחומים:

Adizes360™ – .מאפשר הערכת ביצועי עובדים וניהול התהליכים הדרושים לשיפור הביצועים 

ConnectAd™ –  מאפשרת ליצור של "פרופיל מוטיבציה" לכל עובד וכך לאפיין ולנהל תכניות
 רכים המיוחדים של כל עובד.עלמחוברות עובדים, המותאמות לסגנון ול

 מה כלול בחבילה?

Adizes 360™  -  פרמטרים מהותיים,  28כישורי ומיומנויות העובד על פני תומכת בסקירת
  :המקובצים לאחר מכן לשמונה ממדים עיקריים. התחומים הנתמכים על ידי התוכנה הם

 אחריות אישית 

  כושר הסתגלות 

  בניית אמון 

  עבודת צוות 

  שיתוף ידע  

  תקשורת 

  מכוון לקוח 

  הישגים 
  מחוברות והעצמה 
  יוזמה 
   ויצירתיותחדשנות 
  אתיקה ויושרה 
  השראה לאחרים 

  אישיות-מיומנויות בין 

   הערכת מצבים 
 וקבלת החלטות

  מיומנויות מקצועיות 
  הבנת העסק 
  מנהיגות 
  ניהול החלטות מורכבות 
  ניהול ביצועי עובדים 

  יעילות ופריון אישי 

  תכנון וארגון 

  מקצועיות 

  שונות 

  משוב 

  חזון ואסטרטגיה 

   למשימתיותנטייה 

  מחויבות למצוינות 
 

ConnectAd™  - :תומכת, בין היתר, בפעולות הבאות 

 אבי האנוש על ניהול התהליך בקרה מלאה של מנהל מש - ניהול משאבי אנוש
  .ים הפרטניים בין כל מנהל ועובדיוהתהליכלצד ניהול כולו 

 לאומית-רבפריסה ב לארגונים והתאמהבשפות שונות*  תמיכה – לשוניות-רב. 
  מספר על במסגרת הרישוי השנתי, אין מגבלה  -רישיון משתמש ידידותי

 .עובד ועוד נתונים לכל הפעמים בהן יעשה שימוש בשאלונים, עדכוני
 הודעות, סטטיסטיקות, חיפוש נתונים ותזכורות – דוחות אוטומטיים. 
 של  כלים לתמיכה ומעקב ביצועהתכנה מספקת סט  – הצבת יעדים וביצוע

 .ניהול תהליך הגברת המוטיבציה
  תמיכה מקומית ותמיכה אונליין 

 
 *תמיכה בשפה העברית תתווסף בקרוב

 
 

ConnectAd™ and Inovent™ are Inovent Applications Trademarks 
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 מתובנות לתכנית פעולה

ConnectedAd  מתמקדת במאפיינים החשובים ביותר להערכת מחוברות העובדים והמחוברות
יוצרים שקיפות ותקשורת נכונה בין מנהלים ממירים מידע לפעולות לביצוע! הארגונית. 

 ועובדים.
 הנושאים 360 אשר קיבלו דירוג נמוך אצל העובד, בשאלון אדיג'ס – בוחרים את מאפייני המפתח .

 .כנית פעולה המוסכמת על שניהםת תנידונים בין המנהל והעובד, להכנ

 ות מה מצופה ממנו להשיג בתוך שנההמאפשרים לכל עובד להבין בבהיר – מציבים יעדים אישיים. 

 כלפי סדרת משימות מוגדרותבין תחושת המחוברות והמוטיבציה של העובד - בוחנים את הפערים ,. 

  המנהל  בהחלטה משותפת של ויקבל עדיפות טופליכל פער  – הפערים כפרויקט אישיניהול

 .והעובד

   
 משיגים תוצאות

כעת, לאחר שגיבשנו תכנית פעולה, עלינו לוודא שהיא מבוצעת. במהלך השיחה של המנהל 
והעובד, יוגדרו סדרת צעדים שיבטיחו את השגת היעדים שהוצבו וישפרו את רמת ההישגים 

 והמחוברות.

פעולה. זה משנה את הגישה הפסיבית התכנית ב ופעילמעורב כל עובד  – ברמה האישית
המסורתית הקיימת כלפי העצמת עובדים. כאן, העובד מחויב באופן אישי, מעורב בתהליך ואחראי 

 באופן ישיר לרמת ההישגים והמוטיבציה שלו עצמו. 

( להגברת הישגי העובדים והגברת "דאשבורד"כל מנהל מקבל 'דף ניהול' ) – ברמת הצוות
 המחוברות. תמונה המאפשרת מבט פרטי על כל עובד ומבט על מצב הצוות בכללותו.

על של -מקבלי ההחלטות )מנכ"ל, מנהל משאבי אנוש, וכו'( מקבלים תמונת – ברמת הארגון
. בנוסף, ™Organizational Gap Mapהלך הרוח הארגוני ומיפוי הפערים בארגון באמצעות 

 וכן הלאה., שונותה במחלקותהמצב מתאפשרת ירידה לפרטים, בחינת 

 איך מתחילים?

 :סדנת היכרות

 הדגמה ראשונית של התכנה. ו רקע תיאורטי ומעשי, הצגת הפתרוןיומית, הכוללת: -סדנה חד
 קהל יעד: מקבלי החלטות וחברי הנהלה, משאבי אנוש, מנהלים בדרגי ביניים ומנהלי צוותים.

 הדרכה והטמעה בארגון: -לאחר רכישת הרישיונות 
 הדרכה אישית או בקבוצה. הצגה מפורטת של מאפייני התכנה, הדרכה והתנסות אישית 

 של השימוש בכלי התכנה, דגשים מעשיים, שאלות ותשובות.

 תהליך ליווי אישי למנהלים: -גים שיפור היש
 ועי, בהתאמה אישית לכל מנהל., תכנית ליווי וייעוץ מקצ1:1ליווי והנחיה אישית 
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  - לקבלת הצעת מחיר

 ייעוץ ופיתוח מנהלים –יוסי אביטל  מוזמנים ליצור קשר עם

 ™ConnectAd נציג מורשה של
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