
A JC360 tökéletes eszköz arra, hogy minden munkavállaló a munkavégzés helyétől és idejétől 

függetlenül kimutathassa és dokumentálhassa munkáját, így biztosítja a vállalati és egyéni teljesítmény 

objektív értékelését.

Távmunka és rugalmas 

foglalkoztatás bevezetése 

JC360-al



Dokumentál. Elemez. Motivál.

 A JC360 módszertan

A JobCTRL Kft. az elmúlt években kialakította és azóta is folyamatosan fejleszti a rugalmas foglalkoztatás és 

távmunka bevezetését és fenntartását biztosító szervezetfejlesztési módszertanát. Akkor érdemes a 

távmunka bevezetésén gondolkodni, ha számokkal alátámasztható, hogy az adott területen - a 

munkavégzés helyétől és idejétől függetlenül is - biztosítható, hogy ne csökkenjen a munkavégzés 

hatékonysága. Ennek feltétele, hogy a kiválasztott munkafolyamatokról mérhető és ellenőrizhető 

tevékenységadatokat kapjunk. A JC360 szolgáltatás biztosítja a dolgozók tevékenységének részletes és 

pontos dokumentálását, valamint a hiteles adatokból készült értékelések objektivitását.
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A JC360 a munkafolyamatokat, az egy-egy feladattal eltöltött időt valós időben azonosítja és elemzi, 

képes komplex folyamatokat felmérni és teljeskörűen dokumentálja a munkavégzést. 

Olyan átfogó szervezeti értékelési és motivációs rendszert nyújtunk, amely segít feltárni a vállalati 

folyamatokban rejlő tartalékokat.

A rendkívül részletes, projekt és szervezeti szintű hatékonysági kimutatások jelentősen 

hozzájárulnak a vállalatok eredményességéhez, értékteremtéséhez.



A JC360 teljes egészében lefedi a 

munkavégzéssel töltött időt, történjen az 

irodában, ügyfélnél vagy távmunkában.

Olyan rendszert hoztunk létre, amely a munkafolyamatokat, az egy-egy feladattal eltöltött időt nem 

utólagos bevallás alapján, hanem valós időben azonosítja és dokumentálja, ezáltal megkönnyíti, mind a 

vezetők, mind a munkavállalók munkáját.  A JC360 működésének alapja a hiteles adatgyűjtés, ami 

kizárólag a munka jellegű tevékenységekre terjed ki. 

A precízen mért folyamatokat 

lehet igazán profin menedzselni - 

a JC360 minden munkavégzést 

automatikusan dokumentál.

A JC360 szolgáltatás mobil 

eszközökre fejlesztett 

alkalmazása az irodán kívüli 

munkavégzést is elszámolhatóvá, 

elemezhetővé teszi.

Szupermarketekben, boltokban, 

gyári termelő egységek és építési 

területeken munkát végzők 

számára kifejlesztett integrált 

szolgáltatáscsomag.

 A munkafolyamatok mérése és dokumentálása

A méréshez használt JC360 alkalmazás az egyes feladatokkal eltöltött időt nem szubjektív, dolgozói 

bevallás alapján, hanem valós időben dokumentálja és méri, ezáltal tud sikeresebb lenni a más, 

önbevalláson, becslésen, vagy mintavételezésen alapuló mérésekkel szemben. Csak olyan adat kerül 

rögzítésre, amelyhez a felhasználó az alkalmazás munkastátuszba állításával hozzájárul és, amely 

alkalmas a munkafolyamat dokumentálására. Használata nem igényel külön erre a célra dedikált 

erőforrást, a munkavállalók adminisztrációját sem növeli. A JC360 egységesen könyveli a 

megbeszéléseken, telefonálással és más, nem számítógépes tevékenységekkel eltöltött időt, tehát 

teljeskörűen lefedi a munkavégzést.

JC360 DESKTOP JC360 MOBILAPP JC360 SENSORS
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A JC360 egymásra épülő riportjai

A vállalatvezetés számára a tényszerű és friss adatokon nyugvó riporting rendszernek köszönhetően 

átláthatóvá válik a szervezeti működés. Alaposabb betekintést nyernek a jelenlegi üzleti működésbe, mely 

lehetővé teszi a hatékonyság és a profitabilitás maximalizálását, a munkavállalók teljesítményének 

eredmény szerinti megítélését.

5. Teljesítmény indexek - Objektív értékelési rendszer

A Felsővezetői riportokban szereplő legfontosabb kulcsmutatókból képzett indexek összehasonlíthatóvá 

teszik az egyének és csoportok összteljesítményét, könnyedén kimutathatóak a vállalati 

összeredményhez való hozzájárulások.

4. Idősoros elemzések

A cégspecifikus mérőszámokból kialakított KPI-ok idősoros kimutatásai, melyek gyorsan átláthatóvá teszik 

a különböző vállalati területek, csoportok eredményességének tendenciáit, a devianciákat, fejlesztendő 

területeket.

3. Terv-tény összehasonlítások

Vállalati szinten felmért tranzakciók alapján elemzi a folyamatokat és eredményeket. Összehasonlítható 

elemzéseket ad az egyéni vagy csoportos teljesítésekről, az átlagtól vagy a kitűzött tervtől történő 

eltérésekről.

2. Összegzett aktivitás riportok

A kimutatás összesíti, hogy egy projekten belül a felhasználók melyik feladatra mennyi időt és milyen 

tevékenységekre könyveltek el.

1. Elemi riportok

A JC360 elemi riportjai részletesen kimutatják a dolgozók aktív munkaidejét. Teljeskörűen dokumentálja az 

egyes munkavállalók tevékenységeit, a feladatokra, adminisztrációra, megbeszélésekre fordított időket.

 Objektív értékelési rendszer kialakítása

Az adott munkakörökre kialakított objektív értékelési rendszer az alapja a távmunka vagy rugalmas 

munkarend bevezetésének. A szolgáltatás részeként kidolgozzuk és lefejlesztjük azt az értékelési 

rendszert, amely hiteles kimutatásokat szolgáltat a vezetők számára a munkafolyamatokról készített 

részletes adatok alapján. A rendszer által összeállított kimutatások garantálják a munkavállalók objektív és 

pártatlan értékelését is. Meghatározásra kerülnek azok az ellenőrzési pontok, amely alapján az adott 

munkakörben lévő munkavállalók értékelése objektíven elvégezhető, kimutathatóvá és 

összehasonlíthatóvá válnak az elvégzett tevékenységek és azok hatékonysága. 
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 Tevékenységek teljeskörű kontrollja

Az általunk kidolgozott módszertanon kívül nem ismerünk másik olyan példát, ami a pontos mérésen és 

átlátható munkavégzésen keresztül tudná biztosítani a munkavégzés teljeskörű vezetői kontrollját és 

minden munkavállalóra egyenlő mértékű objektív megítélését. Az adott munkakörökhöz meghatározott 

ellenőrzési pontok révén nem csupán a kiadott feladat elvégzéséről értesül a munkáltató, hanem a teljes 

feladat elvégzéshez kapcsolódó teljesítmény is mérhető.  Az objektív kimutatások révén nem csak a 

munkavégzés válik transzparenssé, hanem még nagyobb mértékben biztosítja a munkavállalók egyenlő 

megítélését a vállalaton belül.
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Valós idejű aktivitás

A JC360 webalkalmazás felületén folyamatosan frissített adatok alapján megtekintheti a felhasználók 

aktuális státuszát, milyen feladaton dolgoznak éppen, mikor kezdték illetve fejezték be a munkát, hogy épp 

az irodából vagy külső helyszínről dolgoznak-e. Részletesen megmutatja a felhasználók napi 

munkaidőstatisztikáit, az elvégzett munkafolyamatokat.

Részletes napi munkafolyamat ábrák megmutatják a felhasználók aktivitását, hogy adott 

felhasználó aznap milyen eszközről milyen feladatokon dolgozott.

Gyorsan áttekinthetőek az aznapra vonatkozó munkaidőadatok, a számítógépes, telefonos, offline 

munkaidők, inaktivitásokat, az irodán belüli és irodán kívüli munkavégzés.

Megtekintheti a projektek előrehaladását, láthatja, hogy melyik részfeladat milyen készültségi 

szinten áll (terv/tény adatok), és azt, hogy a felhasználók mennyi időt könyveltek el rájuk az adott 

napon.

Az irodán kívüli munkavégzés esetén térképen megjelenítve láthatja a kiválasztott felhasználó 

adott napjára vonatkozó tartózkodási helyeket, utazásokat.

Lehetősége nyílik megtekinteni a felhasználó utolsó 5 percnyi számítógépes munkaidejéhez 

tartozó képernyőképeit.



A JC360 munkaidő-, feladat- és projektelemző 

szolgáltatás

A teljes szolgáltatás részét képezi:

Automatikus munkaidőmérés és norma számítás 

Minden munkaidő automatikusan a megfelelő költséghelyre kerül (meetingek, utazások és a nem 

tervezett megbeszélések csakúgy, mint a számítógépes vagy telefonos munkaidők)

Projekt menedzsment: projekttervezés, feladatkiosztás, előrehaladás és határidők ellenőrzése, 

erőforrás hozzárendelés és beosztás

HR támogatás: távmunka, rugalmas munkarend, törzsidők és napi, heti, havi normák kezelése

Üzleti elemzések: 360°-os rálátás a szervezeti működésre, profitelemzés, több mint 50 fajta vezetői 

riport

Kovács István

Bálint Szonja

Molnár Gábor

Szegedi Béla

Gaál Márta

Produktivitás irodai környezetben és távmunkában

54.0%

82.5%

71.2%

78.2%

74.6%

71.3%

73.6%

86.7%

76.0%

78.2%

TávmunkaIroda

Számos rendszerrel integrált (pld. SAP, AD, MS Project, Outlook, Gmail levelezés és naptár funkciók) és 

szabadon integrálható egyéb vállalati rendszereivel.

 Irodai vagy otthoni környezetben végzett 

 tevékenységek értékelése

Az objektív értékelési rendszer kialakítása során azonosításra kerülnek azok a munkafeladatok, amelyek 

folyamatai, eredménymutatói, ellenőrzési pontjai mérhetőek, nem kapcsolódnak helyhez vagy kötött 

munkafolyamatokhoz. Így az objektív értékelő rendszer kiemelt segítséget nyújt rugalmas munkahelyek 

kialakításában és a produktív mobil munka feltételeinek biztonságos megteremtésében. A JC360 tökéletes 

eszköz arra, hogy minden munkavállaló a munkavégzés helyétől és idejétől függetlenül kimutathassa és 

dokumentálhassa munkáját, ezzel biztosítva azt a kiegyensúlyozottabb életvitelt, amelynek pozitív hatásai 

a munkahelyi teljesítményben is megmutatkoznak. 
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 Távmunka és rugalmas foglalkoztatás 

 bevezetése

A kimutatások révén pontosan összemérhetővé válnak az irodai környezetben és az azon kívül végzett 

munkatevékenységek. A rendszeresített, automatizált kimutatásoknak és azok többszöri 

visszaellenőrzésének köszönhetően módszertanunk folyamatos auditot biztosít, ami a garancia arra, 

hogy nem történik visszaesés azokban a munkakörökben sem, ahol a vállalat a távmunka, vagy rugalmas 

munkarend bevezetése mellett dönt. Azokon a munkakörökben, ahol pontos és hiteles 

eredménymutatók állapíthatóak meg, a folyamatban objektíven láthatóak a mérési pontok, ott 

biztonságosan bevezethető a távmunka, és teremthető meg a rugalmasabb, családbarátabb, 

költséghatékonyabb munkavégzés.
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Mind a vezetők, mind a munkavállalók 

számára előnyös rendszer

biztosítja a cég erőforrás-

kihasználtságának gyors 

áttekinthetőségét, pontos 

rálátást ad a konkrét projektek, 

feladatok aktuális állapotára. A 

vezetői fókusz áthelyeződik az 

operatív teendők ellenőrzéséről 

a stratégiára és az 

üzletfejlesztésre.

könnyű feladatkiosztást, 

visszakövetést és azonnali 

beavatkozást nyújt, lehetővé 

teszi a munkavégzés 

hatékonyabb ellenőrzését. 

Hiteles adatokon alapuló, 

naprakész riportokkal támogatja 

a beosztottak teljesítményének 

objektív értékelését. 

fókuszált feladatvégzést 

elősegítő környezetet biztosít, 

megteremti a rugalmas 

munkavégzés és a távmunka 

feltételeit, csökkenti a 

feladatvégzéssel kapcsolatos 

adminisztratív terheket.

A menedzsmentnek A középvezetésnek A munkavállalóknak

"A hatékony munkavégzéshez kerestünk olyan megoldást, mellyel 

objektíven tudjuk mérni a teljesítményt a másik megyében található 

székhelyünkön dolgozó kollégák esetében is, akár külön szakértői 

ellenőrzés nélkül, a JC360 erre tökéletes eszköznek bizonyult.” 

Fazekas Csaba, ügyvezető igazgató, Aiss Technologies Kft. 

„Időnként nehéz megtalálni a közös nevezőt a munkáltató és a 

munkavállaló érdekei, vágyai, elképzelései között. A távmunka egy 

lehetséges közös halmaz.”

Mészáros Péter, ügyvezető igazgató, ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.



Ahol a JC360 már bizonyított

A pilot lezárása után minden vállalatvezető a bevezetés mellett döntött. A bevezetést követő első 

három hónapban minden ügyfelünk, kivétel nélkül legalább 10%-kal tudta növelni a mérhető 

eredményességet.

Tel.: +36 1 465 8808

Email: sales@jobctrl.com

www.jc360.jobctrl.com

Rendkívül egyszerűen tervezhető költség
 

A 300 Ft/felhasználói ár minden szolgáltatást tartalmaz és csak az igénybevétel napjára kell fizetni. 

30 napos díjmentes próbaidőszak, 

korlátozás nélkül.


