
Genel Bakış
Aşağıda yer alan her çözüm süreklilik ve sürdürülebilirliği garanti etmek adına gelecek nesil liderleri tespit ve 
geliştirme amaçlı kullanılabilir. Talep edilmesi durumunda, müşteri ihtiyaçlarına özgü farklı çözüm setleri ve ek 
hizmetlerden faydalanılabilir.  

1 Değerlendirme 
Aracı

Gelişim Raporu

Potansiyel 
Yedeklere İlişkin 
Raporlar

3 Değerlendirme 
Aracı

Yönetici Raporu

TalentGateway 
İş Kütüphanesi

Yapay Zeka Tabanlı 
Yetenek Analizleri

5 Değerlendirme Aracı

Yönetici Raporu/Çok 
Değerlendiricili Rapor

TalentGateway         
İş Kütüphanesi

Entegre KGP Modülü

Temel
Sadece Değerlendirmeler

İleri
Değerlendirmeler
ve Başarı Profilleri

Gelişmiş
Değerlendirmeler, 

Başarı Profilleri ve KGP

Neler var: Neler var: Neler var:

Faydalar

Hızlı ve Güvenilir 
Uyum Analizi

Gelişim Planıyla 
Entegrasyon

Kapsamlı Başarı 
Profilleri

Yeteneğe Bütüncül Bakış

Daha fazla detay için bir sonraki sayfaya bakınız

Tel: (0212) 299 9888
Fax: (0212) 299 9882
Email: info@taurusgroup.org
Web: https://taurusgroup.org

https://www.linkedin.com/company/
taurusgroupconsulting- ddi-turkey/

Copyright © 2022 Taurus Group (TAG) | Tüm Hakları Saklıdır

Çözüm Bilgi Formu

Yedek Planlama için Değerlendirme
TalentGateway’in Yedek Planlama çözümü, farklı yetenek değerlendirme araçlarını, geniş bir başarı profili 
kütüphanesini ve daha hızlı, düşük maliyetli ve daha geçerli çıktılar sağlayarak işi yönetecek daha güçlü bir 
liderlik havuzu oluşturmak üzere yetenekleri tespit sürecini hızlandıracak bir uyum algoritmasını bir araya 
getirir. Yeteneklerin değerlendirilmesi alanında 15 yılın üzerindeki deneyimi ve uzmanlığıyla, Accendo her 
müşterinin özgün ihtiyaçlarını karşılayan ve sektördeki en iyi uygulamaları bir araya getiren çoklu çözüm 
seçenekleri tasarlamıştır.
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Uygulama
Tüm çözümler bulut güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına dair uluslararası standartlarla uyumlu, son 
teknoloji ürünü, bulut tabanlı bir Yetenek Bilgi Platformu olan TalentGateway içerisinde yer alır. Projelerin büyük 
bir kısmı yetkinlik seçimi ve eşleştirme, değerlendirme düzeni, sistem konfigürasyonu, kullanıcı eğitimi ve 
konsolide raporlama dahil 30-60 gün içerisinde uygulamaya alınır. Gerçek süre kapsamın karmaşıklığına göre 
değişiklik gösterir.

Accendo Hakkında
Accendo hem iç aday hem de dış adaylar için, üstün yetenekleri çekme, değerlendirme, eşleştirme, geliştirme 
ve elde tutma konusunda atılım yapmalarını sağlamak üzere organizasyonlara yardımcı olur. Kullanılan bulut 
platformu, şirketlerin değerlendirme yapmak, stratejik kararlarını destekleyecek anlamlı iç görüler edinmek ve 
çalışanlara yönelik öğrenme ve kariyer yolları oluşturmaktan oluşan eksiksiz bir süreç yürütmelerini sağlar. 
Accendo yetenek değerlendirme araçlarının veri bilim, analiz, süreç verimliliği ve kullanıcı deneyimini bir araya 
getirerek nasıl kullanılacağına dair yeni bir yaklaşım sunar. Merkezi Malezya, Kuala Lumpur’da bulunan şirket, 
yedek planlama, yeni mezun işe alım programları, yüksek potansiyelleri belirleme, terfi, işe alım ve yeteneği 
geliştirme konularında ihtiyaçları olan, her sektörden lider kuruluşlara hizmet vermektedir. 

Daha stratejik ve veriye dayalı 
yedekleme süreçleri uygulamaya 
başlayan şirketler

● Yürüttükleri gelişmiş yedekleme
süreçlerini daha da geliştirmek
isteyen şirketler

● Kritik pozisyonlar için bütüncül 
yedekleme planları yapmayı 
stratejik bir zorunluluk gören 
şirketler

Kullanım Alanları

●

● 

Yedekleme ve gelişim için
en kapsamlı
değerlendirmeler

Farklı paydaşlardan görüş
alma fırsatı

Sadece Liderlik, Çeviklik ve
Kütürel Uyumu kapsar

Entegre öğrenme ve gelişim

● ● Yedek personelin tespit edilmesi
için hızlı ve geçerli yaklaşım

Potansiyelleri belirlemek için
objektif, konsolide çıktılar

Sadece Liderlik, Çeviklik ve
Kütürel Uyumu kapsar

● 
● 

● 

Kritik yedekleme kararlarını 
değerlendirici görüşleriyle 
derinlemesine destekleme
Roller için başarı kriterleri

Güvenilir yetenek profili analizi

Sadece Liderlik, Çeviklik ve 
Kütürel Uyumu kapsar

●

●

Faydaları

● Psikometrik Değerlendirmeler ● Psikometrik Değerlendirmeler

● Yüz Yüze Mülakatlar

● Yönetici Değerlendirmeleri

● Psikometrik Değerlendirmeler

● İş Simülasyonları

● Yüz Yüze Mülakatlar

● Yönetici Değerlendirmeleri

● 360 Derece Geribildirim

Ölçüm Araçları

Temel

Detaylar

İleri Gelişmiş 

● 

● 

●




