ATTIS.PM - performance management
Softwarové nástroje ATTIS.PM jsou platformou, která integruje nástroje měření a řízení výkonnosti organizace.
ATTIS.PM pomáhá vedení společnosti se zaměřit na efektivní
řízení výkonnosti až do úrovně jednotlivých pracovníků.
ATTIS.PM je nástroj vyvinutý na základě zkušeností z mnoha
realizovaných projektů procesního řízení a zvyšování výkonnosti podniků a organizací a je ověřen v praktickém nasazení.
Hlavními přednostmi je kombinace modelování procesů a strategického a operativního řízení společnosti včetně propojení
na organizační strukturu až do úrovně pracovníků a jejich motivace.

ATTIS.PM jsou nástroje pro plánování, implementaci, reporting, komunikaci a zapojení zaměstnanců do kontinuálního zlepšování výkonnosti organizace. Vlastnosti ATTIS.PM umožňují jeho nasazení v širokém spektru
aplikací od popisu procesů až po řízení výkonnosti a tvorbu Balanced Scorecard:

-

ATTIS.PM není nástrojem určeným pouze k modelování a popisu procesů, ale je zejména nástrojem
pro podporu trvalého a systematického zvyšování výkonnosti prostřednictvím systémového přístupu k optimalizaci a zlepšování procesů

-

ATTIS.PM podporuje proces strategického a operativního řízení výkonnosti včetně reportingu na základě stanovených KPIs, popisu způsobu výpočtu KPI, jejich vlastníků, zdrojových dat a stanovení
cílových a plánovaných hodnot KPI včetně časového rámce pro jejich dosažení

Softwarové nástroje ATTIS.PM tvoří tři vzájemně integrované moduly, které umožňují propojení řízení výkonnosti s řízením organizační struktury a procesním řízením s možností rozšíření o Balanced Scorecard a
motivační systém:

-

ATTIS.ORG definování a modelování organizační struktury včetně přiřazení zaměstnanců.

-

ATTIS.BPM přehledný popis a modelování firemních procesů.

-

ATTIS.MBO podpora řízení prostřednictvím cílů.
- ATTIS.MBO nadstavba BSC podpora metody strategického měření výkonnosti Balanced
Scorecard.
- ATTIS.MBO nadstavba motivace - provázání ukazatelů s motivačním systémem organizace.

ATTIS.PM je řešení vytvořené s důrazem na dosažení optimálního poměru cena/výkon a je nákladově efektivnější variantou v porovnání s komplexními nástroji řízení výkonnosti a procesního modelování zavedených
světových výrobců, přičemž poskytuje dostatečně bohatou funkcionalitu pro pokrytí potřeb většiny podniků
a organizací.

ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 3, 779 00 Olomouc
www.attn.cz, email:attn@attn.cz, tel/+420 585 751 601

Tři moduly ATTIS.PM
Výchozím modulem je Business Process
Modelling (BPM) pro popis, správu a
modelování všech firemních procesů, a to
jak formou položkového popisu, tak i formou přehledných diagramů. V BPM modulu se definují základní vazby, jak mezi
procesy, tak i v jednotlivých činnostech,
včetně matic zodpovědností a přiřazení k
jednotlivým zaměstnancům.

V modulu Organisational (ORG) se v
návaznosti na procesy a činnosti definuje
organizační
struktura
firmy,
včetně
přiřazení jednotlivých zaměstnanců do
této struktury.

V modulu Management by Objectives
(MBO) se vytvářejí a provádí se "reporting" výsledků definovaných ukazatelů
sloužících pro měření výkonnosti definovaných procesů a činností či měření výkonnosti jednotlivých organizačních útvarů. Modul MBO je možné rozšířit o nástavbu Balanced Scorecard (BSC) pro řízení
a vyhodnocování úspěšnosti strategie,
sledování plnění strategických cílů, to
znamená práci s ukazateli v kontextu této
metody.
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ATTIS.MOT - podpora systému hodnocení
ATTIS.MOT je nástroj pro plánování, implementaci, reporting, komunikaci a zapojení
zaměstnanců do kontinuálního zlepšování výkonnosti organizace, procesů a zaměstnanců samotných. Jednotlivým pracovníkům lze přiřadit konkrétní cíle (ukazatele),
sledovat jejich plnění a vytvořit tak základ motivačního a hodnotícího systému, postaveného na sledování jejich výkonnosti.

VÝHODY ŘEŠENÍ SW ATTIS

-

sdílení strategie prostřednictvím konkrétních ukazatelů

-

informační základna komunikace, vytváří její strukturu (definice ukazatelů, meze, hodnoty, historie, schémata …)

-

integrovaný chat

podpora systému hodnocení
podpora komunikace k cílům - zaměření se na fakta, ne na „pocity“, odstraňuje se prostor pro
„mlžení“. Každý pracovník ví, co od něj organizace očekává, ví, čeho má dosáhnout a dle čeho je
hodnocen; ví, za které ukazatele má odpovědnost, a na kterých se podílí.

zpětná vazba pro management i pracovníky

HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ

-

provázání strategických cílů s personálními cíly

-

platforma pro komunikaci nadřízeného a
podřízeného pracovníka prostřednictvím
„řízeného pohovoru“ k definovaným
personálním ukazatelům

-

přehled plnění personálních cílů

HODNOCENÍ KOMPETENCÍ

-

tvorba kompetenčních modelů

-

přehled dosahovaných kompetencí

platforma pro komunikaci nadřízeného a
podřízeného pracovníka prostřednictvím
„řízeného pohovoru“ k dosahovaným
kompetencím
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