
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.

A vállalati teljesítménymérés 

és ösztönzés professzionális 

eszköze



Dokumentál. Elemez. Motivál.

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.

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.

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.
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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

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

naptár funkciók) és szabadon integrálható egyéb vállalati rendszereivel.

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

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

“Az IT szolgáltatások és a tanácsadói tevékenységünkből kifolyólag hatalmas 

érték, hogy másodpercre pontosan mérhető, hogy egy ügyfélre vagy projektre 

mennyi időt, energiát fordítottunk. Ez a fajta átláthatóság biztosítja a 

partnereink felé történő korrekt óradíj alapú elszámolást is. Tudni azt, hogy 

mindig hiteles számokkal dolgozunk, nem csak a szervezet és az ügyfelek 

számára érték, számomra vállalatvezetőként szintén rendkívül megnyugtató.”

Kun Szabolcs, ügyvezető igazgató, Minerva-Soft Kft.

“A KÉSZ Csoportnál a vállalkozások száma és a foglalkoztatás típusa is sokrétű, 

egyaránt megtalálhatóak szellemi és fizikai munkát végző kollégák is. A KÉSZ 

Csoport projektjein naponta csaknem 2000 ember dolgozik, a JobCTRL 

bevezetése mégis mindössze 8 hét alatt megtörtént. A rendszer támogatja a 

napi munkavégzésünket, az időmenedzsmentet, javítva a hatékonyságot. Az 

átlátható organizáció kiemelten fontos számunkra. Ebben vállalt meghatározó 

szerepet a JobCTRL csapata.”

Perzse Györgyi, alelnök, KÉSZ Holding Zrt.

6 7



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

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

naptár funkciók) és szabadon integrálható egyéb vállalati rendszereivel.

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

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

“Az IT szolgáltatások és a tanácsadói tevékenységünkből kifolyólag hatalmas 

érték, hogy másodpercre pontosan mérhető, hogy egy ügyfélre vagy projektre 

mennyi időt, energiát fordítottunk. Ez a fajta átláthatóság biztosítja a 

partnereink felé történő korrekt óradíj alapú elszámolást is. Tudni azt, hogy 

mindig hiteles számokkal dolgozunk, nem csak a szervezet és az ügyfelek 

számára érték, számomra vállalatvezetőként szintén rendkívül megnyugtató.”

Kun Szabolcs, ügyvezető igazgató, Minerva-Soft Kft.

“A KÉSZ Csoportnál a vállalkozások száma és a foglalkoztatás típusa is sokrétű, 

egyaránt megtalálhatóak szellemi és fizikai munkát végző kollégák is. A KÉSZ 

Csoport projektjein naponta csaknem 2000 ember dolgozik, a JobCTRL 

bevezetése mégis mindössze 8 hét alatt megtörtént. A rendszer támogatja a 

napi munkavégzésünket, az időmenedzsmentet, javítva a hatékonyságot. Az 

átlátható organizáció kiemelten fontos számunkra. Ebben vállalt meghatározó 

szerepet a JobCTRL csapata.”

Perzse Györgyi, alelnök, KÉSZ Holding Zrt.

6 7



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.


