Bekijk functionaliteit

Demonstratie versie

Personeelsgesprek.nl

Vergelijking Personeelsgesprek.nl en demonstratieversie

Beoordelen
Beoordeling toevoegen
Beoordeling toevoegen op basis van geselecteerde
beoordeling
Beoordeling op basis van een standaard competentieprofiel
(niet te wijzigen)
Beoordeling op basis van één competentieprofiel (instelbaar
bij medewerker)
Beoordeling op basis van één of meer competentieprofielen
(instelbaar bij medewerker)
Aspecten per competentie scoren op vijfpuntsschaal
Tekstgeneratie per competentie (hoog gescoorde aspecten
boven laag gescoorde aspecten)
Bewerken tekst competentie
Vanuit competentie volgende competentie invullen zonder
terug te gaan naar beoordelingsformulier
Tips voor verbetering selecteren uit lijst
Bewerken tekst tips voor verbetering
Beoordeling gereed melden
Nieuwe manager heeft leesrechten op beoordelingen die
gemaakt zijn door voorgaande manager(s)
In geval dat medewerker meerdere managers heeft, kunnen al
deze managers de beoordeling zien en bewerken
Beoordeling exporteren naar Word, inclusief grafiek
Geëxporteerde beoordeling opslaan in beoordeling zelf
Beoordeling met status “gereed” kan niet worden bewerkt
Beoordeling met status “in bewerking” verwijderen
Datum volgende beoordeling op basis van datum beoordeling
en beoordelingscyclus
Melding nieuwe beoordeling indien nog beoordeling voor
medewerker in bewerking staat (keuze afbreken/doorgaan)
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http://youtu.be/6jZ2tDXa6VU

http://youtu.be/6jZ2tDXa6VU

http://youtu.be/sBoKqhEAvlg
http://youtu.be/sBoKqhEAvlg
http://youtu.be/q7M1EerjxUY
http://youtu.be/sBoKqhEAvlg
http://youtu.be/JpSdPpoCOdo
http://youtu.be/i1EO_CD4aRQ

http://youtu.be/nqeZD8XSsl4
http://youtu.be/nqeZD8XSsl4
http://youtu.be/i1EO_CD4aRQ

http://youtu.be/pvYk51gUgUo
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Afspraak toevoegen
Toelichting op afspraak in vrijeteksveld
Invoer van einddatum is verplicht
Tussenevaluatie vastleggen
Eindevaluatie vastleggen
Afspraak gereed melden
Afspraak verwijderen
Overzicht openstaande afspraken
Overzicht afspraken waarvan deadline binnenkort verstrijkt
Overzicht afspraken waarvan deadline is verstreken
Overzicht afgeronde afspraken
Openstaande afspraken in nieuwe beoordeling tonen
In geval dat medewerker meerdere managers heeft, kunnen al
deze managers de afspraak zien en bewerken
Bijlage(n) aan afspraak bijvoegen



























http://youtu.be/kVFwiu3HEgQ
http://youtu.be/kVFwiu3HEgQ
http://youtu.be/kVFwiu3HEgQ









Notitie toevoegen
Tekst notitie vastleggen in vrijetekstveld
Notitie verwijderen
Overzicht notities
In geval dat medewerker meerdere managers heeft, kunnen al
deze managers de notitie zien en bewerken
Bijlagen aan notitie bijvoegen



















Afspraken

http://youtu.be/oUMdtuZdAg8
http://youtu.be/P9BxTZnjT3A

Notities

ovzpersoneelsgesprekcloud-demo.docx
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http://youtu.be/DiHoJTqBn74
http://youtu.be/DiHoJTqBn74
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Administratie (beheer)
Bibliotheek met standaardcompetenties
Bibliotheek uit te breiden met eigen competenties
Competenties kopiëren
Eigen competenties bewerken
Bibliotheek met standaardcompetentieprofielen
Bibliotheek uit te breiden met eigen competentieprofielen
Competentieprofielen kopiëren
Competentieprofielen bewerken – competenties toevoegen
Competentieprofielen bewerken – competenties verwijderen
Competentieprofielen bewerken – volgorde competenties
aanpassen
Competentieprofielen bewerken – weegfactoren aanpassen
Competentieprofielen verwijderen
Bibliotheek met standaardtips
Bibliotheek uit te breiden met eigen tips
Tips bewerken
Tips verwijderen
Overzicht medewerkers in dienst
Medewerkers toevoegen
Medewerkers bewerken
Medewerker kan meer dan één competentieprofiel hebben
Medewerker kan meer dan één manager hebben
Bij wijziging manager krijgt nieuwe manager leesrechten op alle
documenten gemaakt door voorgaande manager
Bijlagen aan medewerker bijvoegen
Medewerker uit dienst melden
Beoordeling gereed terugzetten naar in bewerking
Beoordeling gereed voor gezien melden




































http://youtu.be/ud-0sAL8iXo
http://youtu.be/ud-0sAL8iXo
http://youtu.be/QMKvyHrJF38
http://youtu.be/YzYX6fPr5uE
http://youtu.be/BwWe4ssWxX4
http://youtu.be/uStK9Pxke6Q
http://youtu.be/uStK9Pxke6Q
http://youtu.be/uStK9Pxke6Q

http://youtu.be/p4YrZJW58Mk
http://youtu.be/ST3NtxRHRyk

http://youtu.be/xdPQkD9RtNE

http://youtu.be/1T1ZvreMcO8
http://youtu.be/SJvJatv5Vbg

Administratie (overzichten)







Overzicht beoordelingen in bewerking
Overzicht beoordelingen gereed
Overzicht beoordelingen gezien
Overzicht afspraken
Overzicht notities
Overzicht medewerkers uit dienst
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Beperkte set standaardcompetenties, geen volledige bibliotheek.
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