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“Αποτελεσματική
και έγκυρη
ψυχομετρική
αξιολόγηση”

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

Η διαχείριση της ψυχολογικής αξιολόγησης είναι μια σημαντική διεργασία για κάθε Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σήμερα. Η Human Innovation Technologies
S.A. έχει σχεδιάσει μια πρότυπη, καινοτόμα πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψυχομετρικής
αξιολόγησης και ανάλυσης αποτελεσμάτων.
Η πλατφόρμα μπορεί να φιλοξενήσει μια ποικιλία ψυχομετρικών εργαλείων, προσφέροντας
τη δυνατότητα 100% αυτόματης ανάλυσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Τόσο η
αξιολόγηση, όσο και η διαχείριση των αποτελεσμάτων, μπορούν να υλοποιηθούν τοπικά ή
από απόσταση, μέσω Internet.
Η πλατφόρμα είναι ειδικά σχεδιασμένη από ψυχολόγους, ψυχομέτρες, και ειδικούς της
αξιολόγησης και πιστοποίησης προσόντων και είναι ελεγμένη ως προς την επιστημονική
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

Η πλατφόρμα έχει Client-server αρχιτεκτονική, με κεντρικό εξυπηρετητή MS SQL. Η εφαρμογή
τελικού χρήστη τεχνολογίας .NET, εγκαθίσταται σε Windows PC και είναι δυνατή η αυτόματη
και εξ αποστάσεως ενημέρωση / αναβάθμισή της. (Υπάρχει δυνατότητα και web-based
έκδοσης της εφαρμογής, κατόπιν απαίτησης του πελάτη.)
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εφαρμογές τελικού χρήστη με διαφορετικά
δικαιώματα, σύμφωνα με τις ανάγκες:
o
o
o
o

Σχεδιαστής εργαλείων αξιολόγησης
Διαχειριστής χρηστών και εγγραφών
Διαχειριστής αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Αξιολογούμενος

“Η πλέον
αποτελεσματική
και ακριβής μέθοδος
ψυχομετρικής αξιολόγησης”

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ

Η υιοθέτηση της Πλατφόρμας προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες:

• Διαφορετικά μοντέλα εγκατάστασης και χρήσης (τοπικός χρήστης, απομακρυσμένοι
χρήστες, εξεταστικό κέντρο, πολλαπλά περιφερειακά κέντρα αξιολόγησης, κτλ.).
• Δυνατότητα καταχώρησης ατομικών στοιχείων από τον ίδιον τον αξιολογούμενο (αυτοεγγραφή με χρήση κλειδαρίθμου).
• Απλό και ελεγμένο ως προς την επιστημονική εγκυρότητα γραφικό περιβάλλον χρήσης.
• Wizard συμπλήρωσης ερωτηματολογίων με δυνατότητα πλοήγησης και επανεξέτασης
των απαντήσεων.
• Πρόσβαση σε παραδείγματα και βοήθεια κατά τη συμπλήρωση.
• Δυνατότητα ανάπτυξης απεριόριστου πλήθους εργαλείων.
• Υποστήριξη των βασικών μορφών ψυχομετρικών εργαλείων, με ποικίλες κλίμακες
απόκρισης ή χρήση σχημάτων / εικόνων.
• Υποστήριξη υπο-κλιμάκων (διαστάσεων) αξιολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές
κάθε ψυχομετρικού εργαλείου.
• Δυνατότητα παραμετροποίησης της ανάλυσης με χρήση προκαθορισμένων ή αυτόματα
υπολογιζόμενων νορμών.
• Αυτόματη παραγωγή αναφορών αξιολόγησης στην οθόνη και σε ψηφιακό αρχείο, με
γραφήματα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
• Παράθεση των αποτελεσμάτων επί οθόνης με ποσοτικά στοιχεία, γραφήματα και
ερμηνεία των αποτελεσμάτων για κάθε άτομο
• Εύκολη αναζήτηση αξιολογήσεων, ανά αξιολογούμενο και τεστ
• Καταγραφή χρόνου και διάρκειας της αξιολόγησης κάθε ατόμου
• Αναλυτική παράθεση των απαντήσεων κάθε ατόμου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

“Ένα καινοτόμο
εργαλείο στην υπηρεσία
της Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού”

Η χρήση της Πλατφόρμας ψυχομετρικής αξιολόγησης της Human Innovation Technologies
S.A. προσφέρει σημαντικά οφέλη:
• Υποστηρίζει πολλαπλές μορφές ψυχομετρικών εργαλείων - Ευέλικτη για να καλύπτει
εξειδικευμένες απαιτήσεις του φορέα αξιολόγησης.
• Απλή στη χρήση της, με μειωμένο κόστος διαχείρισης.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή αναφορών αξιολόγησης.
• Λειτουργία ετερο-αξιολόγησης (360ο αξιολόγηση), για μία ολοκληρωμένη και έγκυρη
αξιολόγηση του ατόμου από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης του κοινωνικού και
εργασιακού περιβάλλοντός του.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ομάδα μας, στην Human Innovation
Technologies S.A. αποτελείται από καθηγητές
Πανεπιστημίου, ερευνητές και εξειδικευμένους
επαγγελματίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων
από την ψηφιακή τεχνολογία, την εικονική
πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη
έως τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
(HR) και τη ψυχομετρία.
Η εταιρεία μας είναι πλήρως προσανατολισμένη
στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας
προσφέροντας
οικονομικά
αποδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη και
διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Άγιου Ιωάννη 13, 85100, Ρόδος, Ελλάδα
http://www.Human-iTech.com
info@Human-iTech.com
+30 224 150 0373
+30 224 150 0375

“Ένα καινοτόμο
εργαλείο στην
υπηρεσία
της Διαχείρισης και
Ανάπτυξης
Ανθρώπινου

