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Quinyx Engagement
Stort medarbejderengagement starter med de rigtige værktøjer til jobbet. Vores mission er atskabe en 
bedre tilværelse for millioner af mennesker ved at forbedre deres arbejdsliv. Med Quinyx er det nemt 
at engagere dine medarbejdere i realtid, give dem den anerkendelse, de fortjener, og udstyre dem 
med de værktøjer, de har brug for til at kommunikere med dig og med hinanden. Engagement er 
kernen i Quinyx – lige fra den måde vores applikationer er designet til de effektive funktioner, der er 
tilgængelige for vores brugere.

Uengagerede medarbejdere koster 
virksomheder op til 550 milliarder dollars 
om året. Engagerede medarbejdere kan føre til 
20% højere fortjeneste, lavere 
personaleudskiftning, et fald i fravær og 134% 
højere indtjening per aktie.

Værdien af engagement

70% af medarbejderne reagerer ikke på årlige 
undersøgelser, da de mener, at de tager for 
lang tid. Quinyx Pulse gør det muligt at stille 
spørgsmål hurtigt og hyppigt via den samme app, 
medarbejderne bruger daglig – dette øger 
responsraten og den hastighed, hvormed du får 
feedback.

Den årlige undersøgelse er død

23% af medarbejderne foretrækker at blive 
anerkendt for specifikke handlinger. At 
tildele medarbejdere badges for specifikke 
handlinger er sjovt, hurtigt og nemt med 
Quinyx.

Knytter bånd  
og skaber en kultur

Engagerede medarbejdere er op til 21% mere 
produktive, hvilket fører til en forbedret 
kundeoplevelse og øget rentabilitet. Sammen 
med Quinyx WFM Suite er medarbejderne ikke 
kun planlagt til optimering, de holdes også 
engagerede gennem hele processen
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Derfor er engagement så vigtig 
for dine medarbejdere

Forskning viser, at ansatte har brug for konsekvent 
anerkendelse for at finde mening i og formål med deres 
daglige arbejde. Arbejdsgivere, der benytter 
regelmæssig kommunikationen med deres 
arbejdsstyrke, ser en produktivitetsstigning, en 
stærkere arbejdspladskultur og en bedre 
medarbejderfastholdelse. En engageret arbejdsstyrke 
er mindre sårbar over for stress, den er sundere, og 
den går højere op i arbejdet.
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Opret hurtigt Pulse-spørgsmål, som du sender til dine 
medarbejdere.Ledere kan vælge at benytte tidligere stillede spørgsmål 
eller oprette deres egne og vælge, om svarene skal være anonyme eller 
ej. Spørgsmål kan sendes til alle medarbejdere eller blot et udvalg. 
Medarbejderne modtager en live-notifikation om, at en Pulse er blevet 
sendt, så de kan reagere i samme applikation, som de bruger hver dag til 
at holde styr på deres vagtplaner.

Specialiseret til dine behov
Quinyx er stolt over at kunne tilbyde den førende Workforce Management-løsning på en 
række områder. Vores løsning er særligt tilpasset hoteller og restauranter, butikker og 

transport og logistikbranchen samt virksomheder inden for sundheds- og plejesektoren. I 
dag anvender over 500.000 mennesker verden over vores løsning.

I 2018 hjalp Quinyx virksomheder 

med at engagere deres medarbejdere over 25 millioner gange!

Ledere kan se den aktuelle responsrate for hver Pulse, der er blevet sendt, 
og når det er nødvendigt, downloade resultaterne for nærmere analyse. Hvis 
det måtte værenødvendigt, kan der også sendes en påmindelse til 
medarbejdere, der endnu ikke har svaret. Der er ingen begrænsninger i 
antallet af spørgsmål, der kan være live, så ledere kan gennemføre flere 
undersøgelser ad gangen, hvis de ønsker det.

Beløn dine kollegaer med sjove badges, der udtrykker anerkendelse for 
forskellige handlinger såsom ”Altid til tiden”, ”Problemknuser” eller 
”Superkollega”. Da de brugesaf både ledere og medarbejdere, kan all se, 
hvilke badges de har modtaget hvor ofte,hvilket hjælper med at øge 
medarbejderengagementet.

Der modtages notifikationer for handlinger som ændringer af 
bookinger, fraværsanmodninger og påmindelser om at stemple ind, 
hvilket holder både ledere og medarbejdere opdaterede om 
virksomheden. Meddelelser kan også oprettes manuelt eller som 
nyhedsartikler, og dette hjælper med at øge kommunikationen 
mellem medarbejderne og bevare arbejdsglæden.
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