Revelar o
impacto no
engajamento
de sua empresa
em tempo real.

deslize para revelar

A nova geração dos
Recursos Humanos.

Não basta ser.
É preciso estar.

Você percebe que o mundo está se
transformando rapidamente quando
alguns modelos e conceitos começam
perder sentido com a chegada de
novas tecnologias e inovações.

A iFractal é pioneira no desenvolvimento
de sistema em nuvens para gestão
de pessoas e conhece muito bem as
dificuldades de empresas de todos
os portes, especialmente em cenários
onde o aumento da produtividade e a
redução de custos operacionais a curto
prazo são emergenciais.

Em meio a um cenário com tantas
mudanças, manter uma empresa
atualizada e competitiva exige estar
à frente de seu tempo, orquestrando
o uso de tecnologias disruptivas com
foco em inteligência inter-relacional,
de modo que o engajamento dos
colaboradores esteja alinhado ao
propósito da empresa.
Engajamento é uma via de mão dupla.
Quando a empresa olha e sorri para o
colaborador, ele sorri de volta.
A nova geração de profissionais
de Recursos Humanos sabe que é
preciso estar cada vez mais próximo
dos colaboradores, saber ouvir,
analisar e responder rapidamente,
de modo que o coletivo sinta o
engajamento da empresa junto às
suas expectativas.

Por isso, mais uma vez, a iFractal está um
passo à frente e transforma o sistema
ifPonto® em uma plataforma ainda mais
completa e agora com foco total em
resultados a partir de engajamento dos
colaboradores.

Recursos que fazem
diferença na gestão.
Centralização dos dados
Descentralização da gestão
Integração com equipamentos
Relatórios e gráficos
Alertas programados
Análise comportamental
Dados criptografados

Em primeira mão.
Em suas mãos.
A plataforma STOU™ foi desenvolvida
para uma geração completamente
inserida no conceito de que não há
tecnologia sem humanização, onde
a gestão de pessoas só evolui com o
engajamento, tanto dos colaboradores
quanto dos gestores.
No modelo atual, a coleta
é feita através de relógio de
ponto eletrônico, desktop
ou smartphone, podendo
ser visualizado imediatamente,
a qualquer hora, em qualquer
lugar do mundo.

Qual é a grande
novidade?
Através do smartphone,
além de recursos como
marcação do ponto por foto,
geolocalização, espelho de
ponto, registro off-line, alertas
entre outros, o colaborador
poderá interagir com pesquisas
quantitativas e qualitativas,
fornecendo, a partir do seu
humor diário e participação
em questões pontuais,
um mapa apurado do
clima da empresa.

Pesquisas que permitem obter uma
visão ampla do clima da empresa

Visualização do
espelho de ponto

Marcação do
ponto por foto

São inúmeras as possibilidades de gerenciar os impactos
na organização quando se tem acesso, em tempo real,
a dados quantitativos e qualitativas.

O colaborador tem
acesso ao próprio
espelho de ponto,
além de receber alertas
de atraso, entrada
antecipada, falta de
marcação entre outros
recursos, como de
justificativa, previsto
para a próxima versão.

O colaborador ainda
pode compartilhar
internamente suas
fotos e visualizar as
fotos compartilhadas
pelos colegas, como
uma rede social,
interagindo com
reações em cada
compartilhamento.

Para o colaborador, uma experiência fácil, divertida,
transparente e segura para expressar os seus sentidos
em relação à empresa. Para a organização, inteligência
na qualidade do engajamento dos colaboradores.

