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Quinyx Engasjement
Godt engasjement starter med riktig verktøy for jobben. Målet vårt er å skape et bedre liv for millioner 
av mennesker ved å bedre arbeidslivene deres. Med Quinyx er det enkelt å engasjere personalet ditt 
her og nå, gi dem anerkjennelsen de fortjener og gi dem verktøyene de trenger for å kommunisere 
med deg og med hverandre. Engasjement er hjertesaken til Quinyx: Alt fra hvordan applikasjonene 
våre er designet til de effektive funksjonene som er tilgjengelige for brukerne våre.

Ansatte som er uengasjerte koster 
selskaper opptil 500 milliarder kroner i året. 
Å ha engasjerte ansatte kan føre til 20% høyere 
fortjeneste, lavere gjennomtrekk av ansatte, 
nedgang i fravær og 134% høyere inntjening 
per aksje

Verdien av engasjement

70% av ansatte svarer ikke på årlige 
undersøkelser, og uttrykker at de tar for lang tid. 
Quinyx Pulse gjør det mulig å stille spørsmål raskt 
og ofte fra den samme appen de bruker daglig, noe 
som kan øke antall svar og hvor raskt du får 
tilbakemeldinger.

Den årlige undersøkelsen er død

23% av ansatte foretrekker å bli anerkjent 
for spesifikke handlinger. Å belønne ansatte 
med titler for spesifikke handlinger er morsomt, 
raskt og enkelt med Quinyx.

Bygge bånd og skape et miljø

Engasjerte ansatte er opptil 21% mer produktive, 
noe som fører til bedring av kundeopplevelsen 
og økt lønnsomhet. Med hjelp av Quinyxs WFM 
Suite, blir ikke ansatte bare satt opp for 
optimalisering i timeplanen, men holder seg også 
engasjerte gjennom hele prosessen

Økt produktivitet
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Hvorfor engasjement er så 
viktig for arbeidsstyrken din
Forskning viser at ansatte trenger jevnlig anerkjennelse 
for å skape seg en mening og et formål med det daglige 
arbeidet sitt. Arbeidsgivere som benytter sjansen til å 
kommunisere regelmessig med personalet ser en økning 
i produktivitet, et sterkere miljø på arbeidsplassen og 
mindre gjennomtrekk av ansatte. En engasjert 
arbeidsstyrke har større terskel for å motstå stress, er 
sunnere og har mer lidenskap for jobbene sine.
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Lag raskt Pulsspørsmål du ønsker å sende til personalet ditt. 

Ledere kan velge et tidligere stilt spørsmål eller opprette et nytt samt 
velge om svarene skal være anonyme eller ikke. Spørsmål kan sendes til 
alle ansatte eller bare et utvalg ansatte. De ansatte mottar en 
direktemelding om at en Puls er blitt sendt, og de kan svare i den samme 
appen de bruker hver dag på jobben.

Spesialisert for dine behov
Quinyx er stolte over å tilby den fremste løsningen for personalplanlegging på flere områder. 

Løsningen vår er spesialtilpasset hoteller, restauranter og butikker, transport- og 
logistikkindustrien, så vel som selskaper som driver med helse og omsorg. I dag er det over 

500 000 mennesker rundt omkring i verden som bruker løsningen vår.

I 2018 hjalp Quinyx bedrifter med å engasjere 
arbeidsstyrken deres mer enn 25 millioner ganger!

Ledere kan se gjeldende svarprosent for hver Puls som er sendt, og hvis 
nødvendig laste ned resultatene for videre analyse. Hvis det må til, kan en 
påminnelsesmelding også sendes til eventuelle ansatte som ennå ikke har 
svart på Pulsen. Det finnes ingen maksgrense for antall pågående spørsmål, 
slik at ledere kan kjøre flere undersøkelser om gangen hvis de ønsker det.

Belønn kollegaene dine med morsomme titler og gi anerkjennelse for 
forskjellige handlinger som å 'Alltid være tidsnok', være en 'Problemløser' 
eller en 'Superkollega'. Titlene brukes av både ledere og ansatte, og alle 
kan se hvilke de har mottatt og hvor ofte det hjelper med å drive 
engasjement blant arbeidsstyrken.

Varsler mottas for handlinger som bookinger av vakter, 
fraværsforespørsler og påminnelser, noe som holder både ledere og 
ansatte oppdatert i bedriften. Meldinger kan også opprettes manuelt, 
eller som nyhetsartikler, noe som hjelper med å drive 
kommunikasjonen mellom de ansatte og gjøre dem tilfredse på jobben.


