
Mi a JC360? 
A JC360 egy olyan szoftver, módszertan és szolgáltatás együttese, amely elősegíti a munkavállalók fókuszált 

munkavégzését, valamint produktivitás növelő munkamódszert és környezetet biztosít. Működésével biztosítja a vállalati 

és egyéni teljesítmények objektív értékelését, valamint lehetővé teszi, hogy minden munkavállaló egyszerűen és 

egyértelműen kimutathassa az általa elvégzett munkát. A JC360 számítógépen és okoseszközökön egyaránt használható.

Hogyan működik a JC360?
A JC360 működésének alapja a hiteles adatgyűjtés, ami kizárólag a munka jellegű tevékenységekre terjed ki. Az adatok 

rögzítéséről egy, a háttérben futó kliensszoftver gondoskodik, amely különböző forrásokból gyűjt információt. A 

felhasználó döntésén múlik, hogy mely tevékenységeket dokumentálja munkavégzésként, így csak olyan adat kerül 

rögzítésre, amelyhez a felhasználó hozzájárul és, amely alkalmas a munkafolyamat dokumentálására.

Miért előnyös a JC360 használata?
A számítógépes vagy mobil alkalmazás kiváltja a munkafolyamatok manuális adminisztrációját. Az automatikus 

működésnek köszönhetően a munkaidő rögzítése, a feladatvégzéssel kapcsolatos adminisztratív terhek drasztikusan 

csökkenthetők, hiszen mindez már a munka elvégzése közben megtörténik. Bármikor kikapcsolhatja az alkalmazást, így 

megoldható, hogy a magánjellegű elfoglaltságról ne készüljön mások számára is hozzáférhető dokumentáció. Amennyiben 

privát tevékenységet folytat számítógépén, csak át kell állítania a JC360-t inaktív státuszba, így semmi nem kerül rögzítésre 

tevékenységéből. A JC360 megteremti a munka és magánélet közötti egyensúlyt. A JC360 biztosítja azt a lehetőséget, hogy 

ne kelljen központi beállításokkal semmilyen weboldal vagy program használatát korlátozni. 

Mind a vezetők, mind a munkavállalók részéről is 

széleskörűen elismert
A menedzsment részére számonkérhető és áttekinthető szervezeti munkavégzést nyújt. Segítségével gyorsan 

áttekinthetők a cég erőforrás-tartalékai/kihasználtsága. Mélyreható betekintés érhető el a konkrét projektek, feladatok 

aktuális állapotáról, a beosztottak teljesítményéről, a vállalat egészének működéséről. A középvezetésnek könnyű 

feladatkiosztást és visszakövetést, azonnali beavatkozást nyújt. A valós, mért adatokon alapuló naprakész riportokkal, 

hatékonyan támogatja az előre tervezett vagy előre nem látható (ad-hoc) feladatok követését és riportolását. A 

munkavállalóknak fókuszált munkavégzést elősegítő, produktivitás növelő munkamódszert és környezetet biztosít. Az 

automatizmusoknak köszönhetően a munkaidő rögzítése, a feladatvégzéssel kapcsolatos adminisztratív terhek 

drasztikusan csökkenthetők.


