It’s about people!

Prepare-se … para o TeamView da Thalento® & SLOT RH

Tem procurado meios ou ferramentas que possam comparar a motivação, talento e
potencial dos seus candidatos e colaboradores?
Ou sempre quis saber se as pessoas estão bem integradas na sua equipa?
BEM, não procure mais!

TeamView da Thalento® & SLOT RH
Com o TeamView, terá a possibilidade de comparar dez (10) pessoas de uma forma
clara e única.
A ferramenta permite que observe toda a equipa ou de um grupo de candidatos à
primeira vista , conseguindo definir a relação entre todos de forma imediata.
®

Thalento Relatório Indicador de Performance - Pontuação do Grupo ‘Orientação de equipas”
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It’s about people!
®

Thalento Relatório – Indicador de Competências de Gestão

Benchmark View
O Benchmark View permite-lhe completar o TeamView com perfis pré-definidos.
®

Thalento Indicador de Performance com um perfil pré-definido
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It’s about people!
Atualmente, o TeamView e o Benchmark View estão disponíveis para os relatórios TH-PI e o
TH-MCI . Os restantes relatórios estarão disponíveis durante o mês de Setembro de 2016.
Benefícios
TeamView / Benchmark View
Permite obter uma visão de ambos os Grupos e pontuação detalhada em cada
um deles
Gráficos simples e apelativos, de forma a conseguir comparer resultados de
forma clara
Pontuação uniforme sobre todos os departamentos e utilizadores
Pode ser definido de forma modular – ambos os utilizadores e conteúdos
Indicadores de Resposta Answer indications (niveis de consistência) estão
incluídos
Preço
Pretendemos ser simples, claros e transparentes, e sem surpresas. Por esse motivo,
oferecemos esta ferramenta com um valor fixo anual, independentemente do número
de relatórios ou observações que pretenda realizar, tornando a sua utilização
ilimitada.
Team View
Benchmark View

€ 1.250 annually
€ 1.250 annually

Subscreva já um contrato até ao final de 2017 e receba o serviço
até ao final de 2016 de forma gratuita!
Beneficiará de 15 meses, pagando apenas 12 meses, até 31.12.2017

Caso tenha interesse, informe a equipa de Consultoria da SLOT , de forma a que
possamos ativar os módulos do TeamView na sua empresa.

Sónia Barbosa
Diretora Executiva
Sonia.barbosa@slot.pt
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