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1. Case study dla pojedynczego pracownika
1.1.

Omawiany przypadek

Pan Paweł pracuje na stanowisku ‘specjalista ds. kadr i płac’ i jest zatrudniony w dużej firmie, która nie
przewiduje w najbliższym czasie przeprowadzania szkoleń wewnętrznych. Nie posiada również
programu, do którego pracownicy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na interesujące ich szkolenia. Jest
osobą ambitną, kładącą duży nacisk na rozwój. Przeglądając specjalistyczną prasę i Internet często
spotykał się z artykułami, w którym autor udowadniał, jak ważne są umiejętności z zakresu ICT.
Potrzeba rozwoju w zakresie ICT wynika z postępującej informatyzacji zakładów pracy, coraz to
nowszych programów wspomagających zarządzanie zasobami itp. Paweł postanowił zapoznać się z
ofertą dostępnych szkoleń, które go bezpośrednio dotyczą. Jednak przeglądając Internet natrafił na
ogromną ilość różnorodnych szkoleń i tematów, co znacznie utrudniło mu dokonanie wyboru
dziedziny, w której chciałby się rozwinąć. Wyszukując informacje na temat szkoleń napotkał reklamę
programu eSkills. Na stronie projektu zapoznał się z interesującymi go szczegółami i okazało się że
aplikacja eSkills Manager oferuje sprawne rozwiązanie jego problemu - dopasowanie odpowiednich
szkoleń do jego stanowiska.

1.2.

Rejestracja w eSkills

Pan Paweł zarejestrował się na stronie PAPR HR eSkills Manager, a następnie połączył się z firmą, w
której jest zatrudniony dodając ją do bazy - jako pierwszy użytkownik aplikacji z firmy stał się
automatycznie jej reprezentantem w systemie. Zgodnie z dostępną instrukcją wypełnił swój profil
kompetencyjny, pamiętając, że im bardziej szczegółowo opisze swoje obowiązki, tym dokładniej
aplikacja wygeneruje ścieżkę szkoleniową.

1.3.

Luka kompetencyjna

Pan Paweł przystąpił do wypełniania profilu kompetencyjnego. Wszedł w zakładkę ‘edycja profilu
kompetencyjnego` i z listy wybrał swoje stanowisko.

Przeszedł do kroku 2., w którym należy wprowadzić wykonywane obowiązki. Skorzystał z przycisku
‘sugeruj obowiązki’ i lista została automatycznie uzupełniona przez dane, które zostały powiązane ze
stanowiskiem w procesie uczenia aplikacji.
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Pan Paweł zapoznał się z obowiązkami, stwierdził że na stanowisku w swoim przedsiębiorstwie
wykonuje obowiązki wykraczające poza zaproponowaną listę. Uzył przycisku ‘dodaj obowiązek’.

Na liście wszystkich obowiązków odnalazł dodatkowe umiejętności, które w najdokładniejszy sposób
opisują jego dodatkowe obowiązki.

Ponownie sprawdził listę obowiązków, która aktualnie wygląda:
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Przeszedł do kroku 3 w którym wypełnia szczegółowe obowiązki, jednocześnie podając wagi
przydatności kompetencji na pełnionym stanowisku. Używając przycisku ‘sugeruj kompetencje’
automatycznie wypełnia listę, która początkowo wygląda następująco:
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Na liście znajdują się obowiązki dla których system nie może zasugerować odpowiednich
obowiązków. Aplikacja informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji:

Dla obowiązków, przy których nie ma sugerowanych kompetencji, pan Paweł używa przycisku
który otwiera okienko z obszerną listą kompetencji.
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Dla zwiększenia przejrzystości, lista jest ustrukturyzowana hierarhicznie. Pan Paweł wybiera z listy
dodatkowe kompetencje.

Kolejnym krokiem jest przypisanie odpowiednich wag przydatności do kompetencji. Początkowo
wszędzie waga wynosi 5, w 10 stopniowej skali. Pierwszy uzupełniony obowiązek wygląda
następująco:
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Po uzupełnieniu wszystkich wag, przeszedł do kroku nr 4, w którym należy określić swoje
umiejętności. W okienku pokazuje się lista wcześniej wybranych kompetencji. Paweł zaznacza te
umiejętności, które posiada i jest pewien że nie musi się w ich zakresie doszkolić. Wycinek listy
wygląda następująco:
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Po zweryfikowaniu wprowadzonych danych, Pan Paweł klika przycisk ‘zakończ’. Jego profil
kompetencyjny jest gotowy. W zakładce profil -> Profil kompetencyjny, użytkownik może uzyskać
podgląd informacji, które wprowadził tworząc swój profil.

Pan Paweł jest ciekaw jaką ścieżkę rozwoju zaproponuje mu system. Klika przycisk ‘Luka
kompetencyjna’, widoczny na dole ekranu. Przechodzi do okienka, w którym uzyskuje informacje o
stanie swoich kompetencji. Widok jest podzielone na dwa bloki, w pierwszym zawarto statystyki
porównujące lukę użytkownika ze średnią luką wśród wszystkich pracowników na danym stanowisku,
w drugim przedstawiono macierz kompetencji brakujących i posiadanych.
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Pan Paweł zapoznał się z przedstawionymi danymi, kolejnym krokiem jest stworzenie ścieżki
szkoleniowej. Aby przejść do ścieżki szkoleniowej, używa przycisku znajdującego się w dolnej części
okienka.

W widocznym niżej okienku, użytkownik generuje ścieżkę szkoleniową.
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Po kliknięciu przycisku ‘Generuj nową ścieżkę’, system uruchamia algorytmy wyszukiwania
pasujących do luki kompetencyjnej szkoleń. Pan Paweł uzyskuje swoją pierwszą systemową ścieżkę
szkoleniową:

Paweł może dowolnie modyfikować swoją ścieżkę. Przechodzi do zakładki ‘Własna’, tam importuje
systemową ścieżkę szkoleniową.
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Dzięki narzędzia wyszukiwania, użytkownik może przeglądać interesujące go szkolenia. Przy każdym
szkoleniu na liście wyszukiwania znajdują się przyciski, umożliwiające dodanie do ścieżki, podgląd lub
natychmiastowe zgłoszenie chęci realizacji.

Paweł, aby rozpocząć szkolenie, jedyne co musi zrobić, to użyć przycisku ‘Zgłoś chęć realizacji’. Do
firmy dostarczającej szkolenia, trafia zgłoszenie. Kontaktują się z użytkownikiem w sprawie dokonania
płatności.
Aktualna lista realizowanych szkoleń prezentuje się:
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Znajduje się na niej szkolenie, które Paweł zamówił jako pierwsze. Jest na liście oczekujących,
ponieważ dostawca szkolenia nie potwierdził spełnienia wszystkich wymogów do rozpoczęcia
szkolenia.
Gdy dostawca potwierdził możliwość rozpoczęcia szkolenia, pan Paweł otrzymał stosowny komunikat,
oraz na liście szkoleń pojawił się nowy rekord.

Kiedy Paweł jest gotowy do realizacji szkolenia, wciska przycisk ‘Rozpocznij realizację’. Szkolenie
zostaje przeniesione do zakładki ‘Rozpoczęte’.

Szkolenie dobiega końca, dostawca potwierdza jego zaliczenie. W zakładce ‘Zakończone’, pojawia się
informacja:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”,
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13

Paweł wystawia ocenę szkolenia, dzięki temu przyczyni się do wzmocnienia lub osłabienia jego
pozycji.

Użytkownik może skorzystać z opcji oceny szczegółowej, gdzie wyszczególniono różne wskaźniki
wpływające na jakość szkolenia.

1.4.

Rezultat pracy systemu i przełożenie na wymierne korzyści

Dzięki systemowi eSkills Manager, Pan Paweł uzyskał łatwy i przejrzysty dostęp do szkoleń, które
odpowiadają jego obowiązkom. Uzyskał informacje na temat nowości technicznych, wspomagających
pracę na zajmowanym przez niego stanowisku. Dzięki nowym umiejętnością pracuje znacznie
wydajniej, potrafi zautomatyzować powtarzalne procesy. Sprawnie posługuje się kompetencjami
informatycznymi, które wcześniej stanowiły duże wyzwanie.
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2. Case study dla małej firmy
2.1.

Omawiany przypadek

Firma zajmująca się sprzedażą w średniej wielkości miejscowości poza właścicielem zatrudnia 9
pracowników:
 2 specjalistów ds. marketingu
 3 sprzedawców
 1 web deweloper okresowo obsługujący stronę internetową
 1 specjalista ds. HR i księgowości
 1 specjalista ds. logistyki
 1 specjalista ds. administacji

2.2.

Opis sytuacji firmy

Właściciel firmy czytając różne dostępne informacje uzyskał świadomość wagi technologii
informatycznych w rozwoju i zwiększeniu skuteczności procesowej firmy, wdrożył poprzez zewnętrzny
podmiot podstawową stronę internetową, jednak w kontekście kadry pracowniczej nie ma pomysłu na
rozwój kompetencji informatycznych - jest osobą doświadczoną w zarządzaniu firmą, jednak nie
posiada odpowiedniej wiedzy w zakresie technologii informatycznych. Gdy przychodziły reklamy ofert
szkoleniowych, rozważał wysłanie kadry na szkolenia, jednak obiektywnie nie wiedział, które osoby
powinny uczestniczyć w jakich szkoleniach i w jakim zakresie. Nie miał pomysłu na sposób weryfikacji
rezultatów odbytych szkoleń. Pomimo szerokiej oferty szkoleniowej sami pracownicy też nie mieli wizji
rozwoju swoich kompetencji. Osoba z działu księgowości i HR miała problemy z określeniem
optymalnej strategii rozwoju kadr ze względu na nadmiar informacji i brak specjalistycznej wiedzy.
Dodatkowym zauważalnym problemem był relatywnie szybko ewoluujący obszar technologii
informatycznych oraz zmiany kadrowe.
Jeden z pracowników firmy natknął się na reklamę Google Adwords bezpłatnego sieciowego
narzędzia PARP HR eSkills Manager, działającego w modelu chmury i skierowanego dla sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawił narzędzie kierownikowi i wskazał na potencjalne
możliwości rozwiązania problemu kompetencji informatycznych w firmie. Kierownik, po zapoznaniu się
ze stroną informacyjną narzędzia upewnił się, że nie obciąży to finansowo przedsiębiorstwa, samo
narzędzie nie wymaga żadnej instalacji po stronie użytkownika – wymagany jest jedynie komputer z
zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej i dostęp do Internetu.

2.3.

Rejestracja

Firma oraz jej pracownicy przystąpili do projektu rejestrując się w formularzu rejestracyjnym
dostępnym w Internecie, na stronie informacyjnej projektu - https://eskills.pl. Pierwszy z pracowników
który rejestrował się na stronie, nie odnalazł swojej firmy na liście, w związku z czym dodał ją,
wypełniając dodatkowe pola. Każdy kolejny pracownik, automatycznie łączył się z firmą, wybierając jej
nazwę podczas rejestracji. Po otrzymaniu na skrzynkę e-mailową potwierdzenia rejestracji,
pracownicy mogli się zalogować na stronę aplikacji - https://manager.eskills.pl

2.4.

Luka kompetencyjna w przedsiębiorstwie

Każdy z pracowników zgodnie z dostępną instrukcją wypełnił swój profil kompetencyjny podając swoje
stanowisko, wykonywane obowiązki i posiadane już kompetencje. Ci którzy mieli problem z
określeniem swoich obowiązków skorzystali z automatycznego sugerowania obowiązków. Z
wyświetlonej listy wybrali te które rzeczywiście ich dotyczą. Następnie określili poziom swojej wiedzy
wymaganych umiejętności, dzięki instrukcji mieli świadomość, że rzetelna ocena wpłynie na jakość
wyników. Ocena jest kwestią indywidualną, wskaźniki nie są dostępne do wglądu dla innych
pracowników, przez co nie naraża się pracownika na nieprzyjemności ze strony współpracowników.
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Automatyczna analiza luki kompetencyjnej w zakresie ICT pracowników wskazała ich braki
kompetencyjne, a następnie wskazała sugerowane ścieżki szkoleniowe i konkretne szkolenia do
zrealizowania.


Osoby wykonujące obowiązki z zakresu marketingu w związku z posiadaną luką
kompetencyjną uzyskały informację o konieczności przeszkolenia z zakresu reklamy
kontekstowej, w szczególności Google Adwords oraz Facebook Ads, nowoczesnych technik
e-commerce w tym obsługi sklepów internetowych, korzystania z systemów CMS. Jedna z
osób z działu marketingu ze względu na wykonywane obowiązki i luki kompetencyjnej w tym
zakresie otrzymała wskazanie doszkolenia z podstaw grafiki komputerowej, w szczególności
obsługi Gimp/Photoshop.



Web deweloperowi objętemu również badaniem system zalecił szkolenia z zakresu
HTML/CSS, pisania skryptów JavaScript oraz kurs podstaw języka PHP.



Dwie osoby związane ze sprzedażą oraz osoba od obsługi biurowo-administracyjnej otrzymały
zalecenie doszkolenia z zakresu kluczowych kompetencji informatycznych, Jednej osobie
zajmującej się sprzedażą w stopniu bardziej zaawansowanym od pozostałych (co miało
odzwierciedlenie w posiadanych obowiązkach i wymaganych kompetencjach) aplikacja
zasugerowała szkolenia z zakresu arkuszy kalkulacyjnych, technologie składowania danych
oraz podstawowy kurs języka SQL.



Osobie zajmującej się logistyką w odpowiedzi na posiadaną lukę kompetencyjną system
wskazał potrzebę doszkolenia w zakresie obsługi systemu planowania procesu wysyłek
towaru i obsługi arkuszy kalkulacyjnych oraz edytorów tekstu, w szczególności korespondencji
seryjnej.



Osoba z działu księgowego i obsługi HR dowiedziała się o potrzebie doszkolenia z
nowatorskich rozwiązań informatycznych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi i
systemów księgowych.



Właściciel firmy budując autorską wersję swoich obowiązku i wymaganych kompetencji w
wykinu określeni własnej luki kompetencyjnej dowiedział się o potrzebie doszkolenia z
nowatorskich rozwiązań informatycznych dotyczących zarządzania procesami w firmie oraz
dostępnych rozwiązań sklepów internetowych na każdy budżet.

2.5.

Rezultat pracy systemu i przełożenie na wymierne korzyści

Każdej osobie została wygenerowana ścieżka szkoleniową z konkretnymi propozycjami szkoleń, które
w założeniu powinny w pełni uzupełnić posiadaną lukę kompetencyjną zgodnie z najlepszą wyuczoną
na doświadczeniu wiedzą systemu. Właściciel firmy korzystając z funkcji porównania luki
kompetencyjnej swojego przedsiębiorstwa z innymi w branży dowiedział się, że jego pracownicy są
poniżej średniej krajowej w kontekście posiadanej wiedzy z zakresu IT, zaakceptował więc ścieżki
szkoleniowe pracowników, wprowadzając do nich drobne zmiany w zakresie preferencji realizacji
szkoleń dotyczące budżetu, miejsca realizacji i preferencji realizacji szkoleń w trybie zdalnym elearning. Po zrealizowaniu szkoleń każda z osób wystawiła w systemie ocenę bazującą na różnych
perspektywach, co między innymi rozwinie wiedzę systemu i przysłuży się innym uczestnikom.
Po zrealizowaniu szkoleń właściciel firmy zdecydował o uruchomieniu gotowego bezpłatnego sklepu
internetowego typu OpenSource, dział marketingu zaktualizował treści i ofertę na stronie internetowej
oraz stronę wizualną, uruchomiono reklamę kontekstową w ramach Google Adwords oraz założono
własne konto firmowe w ramach Facebook’a. Dział marketingu wypełnił konto Facebook odpowiednimi
treściami i oprawą graficzną, opracowano treści informacyjne do reklamy kontekstowej. Sklep
internetowy również został uzupełniony odpowiednimi treściami marketingowymi i oprawą graficzną.
Osoby związane ze sprzedażą już nie dokonywały zestawień sprzedaży, stanu kasy itp. w wersji
analogowej- papierowej, tylko wpisywały do arkusza kalkulacyjnego, który zliczał potrzebne dane w
szybkim czasie uprawniając wykonywanie obowiązków na stanowisku, a dodatkowo w razie pomyłki
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szybka zmiana nie powodowała konieczności uciążliwych korekt. Po pewnym czasie dwie osoby z
działu sprzedaży zostały wydelegowane do realizacji obsługi sklepu internetowego. Ponownie osoby
te skorzystały z narzędzia eSkills, które wskazało obszary w których się należy doszkolić w ramach
nowych obowiązków.
Potrzebne zestawienia dla właściciela w ramach arkuszy kalkulacyjnych opracowała wykorzystując
proste formuły osoba od obsługi biurowo-administracyjnej. Osoba zajmująca się logistyką nie
wypisywała już dziennie kilkudziesięciu kopert dla każdego z adresatów z osobna tylko dzięki
wykorzystaniu korespondencji seryjnej była w stanie wydrukować masowo dowolną liczbę kopert,
dodatkowo usprawniła składowanie danych o przesyłkach, zniwelowała znacznie liczbę pomyłek i
zwiększyła efektywność działania.
Osoba z działu księgowości i HR postanowiła zamienić swój system księgowy i kadrowy działający
jeszcze w systemie DOS na nowoczesny system, który wraz z właścicielem postanowiła zakupić w
celu podniesienia efektywności, od razu zintegrować z wprowadzanym systemem sprzedaży, np. ze
względu na automatyzację fakturowania.
Efektywność firmy zaczęła stopniowo w sposób kontrolowany rosnąć, pozwalając na rozbudowę
przedsiębiorstwa o nowych pracowników, uwzględniając przy tym ich kompetencje informatyczne.
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3. Case study dla średniej firmy
3.1.

Omawiany przypadek

Firma działa w sektorze usług, zajmuje się szeroko pojętym marketingiem. W skład firmy wchodzą
działy odpowiadające za tworzenie grafiki, animacje, tworzenie tekstów reklamowych, publikację
reklam w internecie. Firma zatrudnia 60 pracowników.
Struktura firmy podzielona jest na następujące działy:

Grafika:
- 1 osoba - kierownik działu, zajmuje się opracowywaniem koncepcji projektów,
- 1 osoba - dyrektor artystyczny.
- 5 osób - graficy komputerowi ogólni
Animacje:
- 1 osoba - kierownik działu
- 1 osoby - dyrektor artystyczny
- 5 osób - graficy 3d
- 5 osób - graficy zajmujący się animacją modeli
- 2 osoby - graficy zajmujący się efektami specjalnymi
Slogany i teksty reklamowe:
- 2 osoby - copywriterzy
- 2 osoby - edytorzy
Reklama internetowa:
- 5 osób - projektant stron i landing page’ów
- 5 osób - pozycjonowanie stron
- 3 osoby - tworzenie i prowadzenie kampanii na portalach społecznościowych
- 2 osoby - reklamy kontekstowe
Zarządzanie firmą:
- 2 osoby - management
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-

1 osoba - dyrektor sprzedaży
1 osoba - dyrektor techniczny

Obsługa firmy:
- 1 osoby - strona internetowa firmy
- 1 osoba - administrator systemów
- 1 osoba - serwisant sprzętu komputerowego
Administracja:
- 1 osoba - sekretarka
- 2 osoby - specjalista ds. administracji
Księgowość:
- 1 osoba - fakturzysta
- 1 osoba - księgowy
Obsługa klienta:
- 3 osoby - specjalista ds. marketingu
- 2 osoby - wsparcie techniczne
- 1 osoba - handlowiec
Dział HR:
- 1 osoby - specjalista ds. HR
- 1 osoba - specjalista ds. Rekrutacji

3.2.

Opis sytuacji firmy

Właściciele firmy planują rozszerzyć swoją działalność na rynek międzynarodowy. W związku z tym
chcą przeznaczyć środki na podniesienie kwalifikacji kadry pracowniczej. Chcą przygotować
pracowników do nowego środowiska, zapoznać z najnowszymi technologiami, tak aby jak najszybciej
mogli stanowić mocną konkurencje. Badana firma nie posiada rozwiniętego działu HR, który mógłby
dokładnie zbadać rynek szkoleń, rozpoznać zapotrzebowanie na szkolenia w firmie, a następnie
stworzyć harmonogram ich realizacji. Osoby zatrudnione w tym dziale głównie specjalizują się w
bieżącym nadzorowaniu kadr i prowadzeniu rozliczeń kadrowo-płacowych. Wszelkie wcześniejsze
szkolenia odbywały się w systemie zapisów chętnych pracowników z danego przedmiotu, nie
stosowano żadnej formy indywidualizacji procesu szkoleniowego pracowników. Jednocześnie
kierownicy poszczególnych działów mieli stosunkowo niewielki wpływ na dobór szkoleń dla swoich
podwładnych. Stworzenie rozwiniętego działu i wdrożenie powyższych procedur zajęłoby dużo czasu
oraz wiązałoby się z wysokimi kosztami i koniecznością zwiększenia zatrudnienia w dziale HR, w
związku z czym właściciele szukają uniwersalnego narzędzia, które w znacznym stopniu zaspokoi
potrzeby firmy.
Dział obsługi firmy miał za zadanie przeanalizować sytuację i zaproponować najlepsze rozwiązanie
problemu zarówno pod kątem jakości jak i efektywności kosztowej. Przeglądając Internet natrafili na
stronę projektu eSkills, z niej dowiedzieli się jak działa aplikacja manager eSkills i w jaki sposób
dołączyć do projektu. Na tej podstawie przedstawiono aplikację Zarządowi firmy, a po uzyskaniu
zgody właścicieli, zarejestrowano firmę i rozesłano korespondencje do pracowników firmy z
odpowiednimi instrukcjami.

3.3.

Rejestracja

Każdy z pracowników, rejestrując się skorzystał z wyszukiwarki firm wybierając z listy swoją firmę (po
nazwie firmy lub numerze NIP/REGON). Dzięki temu, zostaje automatycznie połączony z firmą w
procesie rejestracji. Kolejnym krokiem było odwzorowanie hierarchii firmy w aplikacji. Właściciele
firmy, zgodzili się aby za ścieżki szkoleniowe i zatwierdzanie szkoleń pracowników odpowiednich
działów odpowiadali ich kierownicy. Dzięki temu, mają pewność że szkolenia będą dopasowany w
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sposób rzetelny, ponieważ kierownicy działów mają mają największą wiedzę z zakresu realizowanych
zadań w dziale oraz bezpośredni wgląd w wyniki pracy swoich podwładnych. Zgodnie z hierarchią
kierownicy działów odpowiadają za zatwierdzanie szkoleń przydzielonych dla kierowników działów.

3.4.

Luka kompetencyjna w przedsiębiorstwie

Firma posiada dotychczas własne robocze nazewnictwo stanowisk, każdy pracownik w ramach
aplikacji eSkills Manager znalazł to samo stanowisko lub przyporządkował analogiczne jak poniżej:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dyrektor artystyczny -> grafik komputerowy z dodatkowym obowiązkiem zarządzania
zespołem;
grafik komputerowy, grafik 3d, grafik zajmujący się animacją modeli, projektant stron i landing
page’ów -> grafik komputerowy z odpowiednimi obowiązkami
copywriter -> edytor z odpowiednimi obowiązkami
pozycjonowanie stron -> web deweloper z odpowiednimi obowiązkami
tworzenie i prowadzenie kampanii na portalach społecznościowych, reklamy kontekstowe ->
specjalista ds. marketingu z odpowiednimi obowiązkami
management- specjalista ds. administracji
dyrektor sprzedaży -> analityk finansowy z dodatkowym obowiązkiem zarządzania zespołem
dyrektor techniczny -> specjalista ds. projektów
strona internetowa firmy -> webmaster
specjalista ds. rekrutacji -> specjalista ds. HR

Każdy z pracowników, został poinstruowany, że na dobre wyniki pracy aplikacji bezpośrednio wpływa
jakość wprowadzonych przez nich danych. Oceny własnych umiejętności muszą być wprowadzone
rzetelnie, zakres obowiązków musi być jak najbardziej szczegółowy. Pozostali pracownicy nie mają
wglądu w oceny swoich współpracowników, nie występuje ryzyko upublicznienia “wstydliwych”
danych. Gdy profile pracowników zostaną uzupełnione, aplikacja może przystąpić do pracy.
Pracodawca uzyskuje dostęp do panelu z danymi statystycznymi swojej firmy. Może porównać stopień
wiedzy pracowników swojej firmy z innymi firmami branży. Aplikacja przedstawia lukę kompetencyjną
firmy - listę kompetencji które należy rozwinąć aby podnieść wydajność pracowników. Automatyczna
analiza luki kompetencyjnej pracowników w zakresie ICT wskazała na pewne braki w wiedzy, a
następnie zasugerowała ścieżki szkoleniowe i konkretne szkolenia do zrealizowania. Każdy z
pracowników automatycznie generuje w aplikacji swoją lukę kompetencyjną i ścieżkę szkoleniową na
jej podstawie. Ścieżka szkoleniowa może zostać zasugerowana przez system lub od początku do
końca stworzona przez osobę zainteresowaną lub przełożonego. System oferuje możliwość dowolnej
modyfikacji zasugerowanej ścieżki.
●

W dziale grafików, aplikacja wykryła lukę kompetencyjną w kompetencji “Tworzenie grafiki
komputerowej” z zakresu najnowszych wersji oprogramowania Adobe Photoshop, w związku
z czym system zaproponował szkolenia z najnowszych wersji programów z których firma
aktualnie korzysta. Części zespołu, zajmującej się grafiką używaną w czasopismach,
posiadającej niewystarczające kompetencje analogiczne do powyższych zostały przydzielone
szkolenia z programu Adobe InDesign oraz z zakresu kompozycji layoutu. Dyrektor
artystyczny dowiedział się, że powinien zapoznać się ze specjalnymi narzędziami
wspomagającymi pracę twórczą. Manager działu otrzymał sugestię realizacji szkolenia z
zakresu zarządzania pracą zespołu, komunikacji i harmonogramowania prac.

●

Graficy 3D w odpowiedzi na ich lukę w ramach kompetencji “Tworzenie grafiki komputerowej Grafika 3D” otrzymali propozycje szkoleń uzupełniających umiejętności obsługi programu 3ds
max, który obecnie jest używany w przedsiębiorstwie. Trzech z nich, którzy wspierają pracę
osób odpowiadających za animacje i wskazało w aplikacji odpowiednio dodatkowe obowiązki i
kompetencje dostało propozycje szkoleń z podstaw Adobe After Effects. Czterem osobom
przypisano szkolenia z zakresu obróbki filmów. Dzięki nowym umiejętnością graficy będą
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mogli zajmować się trudniejszymi zleceniami dotyczącymi obróbki reklamowych materiałów
wideo, co perspektywicznie przełoży się na dodatkowy zysk dla firmy i wyższe zarobki.
●

W dziale tekstów reklamowych okazało się że największą lukę stanowi brak umiejętności
posługiwania się przestrzenią współdzieloną. Każdy z pracowników otrzymał propozycję
szkoleń z zakresu Google Docs oraz zaawansowane szkolenie z pakietów biurowych. Jedna
osoba została skierowana na szkolenie copywriting w reklamie. Dwie osoby otrzymały
szkolenia z zakresu podstawowej wiedzy o systemach CMS. Jedna osoba, zajmująca się
formatowaniem tekstu, otrzymała szkolenie z programu Adobe InDesign, a pozostałe cztery
osoby zaawansowane szkolenie z zakresu kompozycji layoutów. Dzięki uzupełnieniu
powyższych kompetencji praca w niniejszy dziale będzie przebiegała znacznie sprawniej.

●

Aplikacja w wyniku badania luki kompetencyjnej wykazała, że w ramach obowiązku “Obsługa
CRM” administrator systemów powinien skorzystać ze szkolenia z zakresu zarządzania
systemami CRM. Dodatkowo w odniesieniu do pozostałych kompetencji i obowiązków
zasugerowane zostało uzupełnienie wiedzy ze znajomości technologii sieciowych i
administrowania serwerami.

●

Serwisant sprzętu komputerowego dzięki wskazaniom serwisu eSkills zapoznał się z
zaawansowanymi urządzeniami sieci komputerowej. Jest w stanie monitorować działanie
urządzeń w firmie przy pomocy programów z którymi zapoznał się podczas odbytych szkoleń.

●

W dziale reklamy internetowej, cztery osoby zajmujące się projektowaniem stron, otrzymały
propozycje zaawansowanych szkoleń z zakresu Adobe Photoshop., zaawansowanego kursu
HTML i CSS, zaawansowanego szkolenia z zakresu projektowania stron, responsywności
layoutów oraz szkolenie z zakresu projektowania stron dla urządzeń mobilnych. Wszystkie
osoby zajmujące się pozycjonowaniem stron otrzymały sugestię przeszkolenia z zakresu
zaawansowanych narzędzi SEO, natomiast trzy osoby otrzymały szkolenie z pozycjonowania
w przeglądarkach Bing i Yahoo. Każdy z pracowników otrzymał propozycje szkoleń z
przestrzeni współdzielonej - Google Docs, zaawansowanych narzędzi obsługi bazy danych
MySQL, z której korzystają do przechowywania wyników pracy.

●

Osoby z działu obsługi klienta, zajmujące się marketingiem własnym otrzymały propozycję
szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej i technik sprzedaży w przestzreni wirtualnej, a
także kursy zaawansowanego tworzenia maili reklamowych, średnio zaawansowanej obsługi
baz danych MySQL, podstawowej znajomości HTML oraz obsługi systemów CRM. Nabyte
umiejętności przyczynią się do wzrostu jakości obsługi klientów, zwiększenia wydajności
pracy, wzrostu zadowolenia klientów i zmniejszenia potencjalnych reklamacji.

●

Osoby pracujące na stanowisku HelpDesk, skorzystały ze specjalistycznych szkoleń obsługi
alternatywnych systemów telekomunikacyjnych VoIP, dzięki którym firma będzie mogła
redukować koszty połączeń zagranicznych związanych z planowaną ekspansją na rynki
zagraniczne.

●

Specjalista ds. Handlu skorzystał ze szkolenia z zakresu oprogramowania finansowoksięgowego. Zapoznał się takze z zaawansowanym programem analitycznym Statistica, który
udostępnia narzędzia wspomagające tworzenie prognoz. Uczestniczył w szkoleniach
przybliżajacych tematykę działania systemów CRM. Cała gama szkoleń przyczyni się do
wzrostu świadomości przedsiębiorstwa na temat jego mikrootoczenia dzięki możliwości
prognozowania popytu oraz własnej sytuacji finansowej. Dodatkowo oprogramowanie CRM
umożliwi sprawne zarządzanie kontaktami z klientami i partnerami biznesowymi.
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3.5.

Rezultat pracy systemu i przełożenie na wymierne korzyści

Aplikacja eSkills Manager spełniła znaczną większość wymogów w zakresie doboru odpowiednich
szkoleń dla pracowników omawianego przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że system zawiera odpowiednią
bazę szkoleń specjalistycznych i ogólnych, algorytm jest w stanie z dużą efektywnością zaproponować
konkretną ścieżkę rozwoju.
W przypadku działu grafików, przeszkolenie z nowej wersji programów Adobe Photoshop/ Fireworks/
Flash, spowodowało, że szybko przystosowali się do nowych narzędzi udostępnionych w nowej wersji.
Ponadto uaktualnienie programów wpłynęło pozytywnie na szybkość pracy zespołu.
Graficy przeszkoleni z programu Adobe InDesign, stanowią wsparcie dla zespołu tekstów
reklamowych. Dzięki ich nowym umiejętnością, w razie zaistniałej potrzeby są w stanie przejąć część
prac innego działu.
Dyrektor artystyczny, po zapoznaniu się z narzędziami ułatwiającymi projektowanie zgłosił
zapotrzebowanie na specjalistyczny tablet z odpowiednim oprogramowaniem. Dzięki temu, ma
możliwość pracy w dowolnym momencie, może wykonać pierwsze szkice bezpośrednio przy kliencie.
Zakup nowego sprzętu i szkolenie z wykorzystania narzędzi poprawiło jakość pracy dyrektora
artystycznego. Możliwość projektowania bezpośrednio przy kliencie podniosło renomę firmy w oczach
klientów.
Graficy 3d, którzy odbyli szkolenie z zaawansowanych narzędzi programu 3ds max, zrównali się
poziomem. Dzięki temu atmosfera w zespole uległa poprawie, ponieważ żaden z pracowników nie
wykazuje braku wiedzy, przyspieszając tym samym pracę całego zespołu.
Graficy szkoleni z Adobe AfterEffects posiadają teraz mocne podstawy w pracy z programem. Dzięki
temu, mogą stanowić wsparcie dla managera działu w decyzji jaką techniką wykonać dane zlecenie.
W przypadkach, gdy zlecenie technicznie na to pozwala, zespół może wykorzystać łatwiejsze
narzędzia, przyspieszając tym samym wykonywanie zleceń.
Graficy którym zlecono szkolenia z obróbki filmów, wcześniej zajmowali się poprawianiem materiałów
filmowych jako dodatkowe zadanie. Jednak z czasem tego typu zleceń zaczęło być coraz więcej.
Szkolenie pozwoliło grafikom dopasować oprogramowanie do powierzanych im zadań. Kolejnym
krokiem, będzie zakup odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkolenie z jego obsługi, gdzie
wybór szkolenie oparty zostanie o aplikację eSkills Manager.
Dzięki nabytej wiedzy, administrator systemów jest w stanie zaproponować zmiany w firmie które
wspomogą centralne zarządzanie zamówieniami i pracą działów, jest w stanie zainstalować i
skonfigurować serwery, które mogą obsługiwać pracę systemów CRM.
Serwisant sprzętu komputerowego, dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi jest natychmiastowo
powiadamiany o zaistniałym problemie, przez co zapewnia ciągłość pracy w przedsiębiorstwie.
Pracownicy HelpDesk korzystają obecnie z aparatów telekomuniakcyjnych VoIP, dzięki czemu
omawiana firma nie ponosi wyższych kosztów związanych z obsługą połączeń międzynarodowych.
Specjalista - handlowiec, z nowo nabytą wiedzą jest w stanie zaproponować zarządowi zmiany, które
wpłyną na poprawienie jakości organizacji pracy, a także w wyniku szczegółowych analiz i prognoz
przygotowanie firmy względem ewentualnych szoków wynikających z najbliższego otoczenia
przedsiębiorstwa.
Praca w zespole tekstów reklamowych była nieraz uciążliwa ze względu na ilość krążących między
pracownikami dokumentów. Ze względu na brak umiejętności wersjonowania opracowywanych
tekstów, panował chaos znacznie obniżając wydajność pracy. Po odbyciu szkolenia z zakresu
przestrzeni współdzielonych, pracownicy stworzyli odpowiednio ustrukturyzowane repozytorium
plików. Mają teraz wgląd w kolejne wersje dokumentów, na dowolnym urządzeniu, na którym aktualnie
pracują.
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Osoby przeszkolone w działaniu systemów CMS, mają pogląd na to, w jaki sposób systemy zaplecza
stron korzystają z zawartości tekstowej. Dzięki temu, podczas tworzenia sloganów, biorą pod uwagę
dodatkowe czynniki, usprawniając w ten sposób pracę webmasterów.
Pracownicy przeszkoleni z kompozycji layoutów, wykorzystują swoją nabytą wiedzę do tworzenia
tekstów, które graficznie współgrają z elementami graficznymi stron. Mogą tworzyć zarys
projektowanych broszur/ reklam/ stron wykorzystując najnowsze trendy designu.
Osoby z działu reklamy internetowej, posiadając nowe umiejętności z zakresu Adobe Photoshop,
HTML i CSS mogą sprawnie tworzyć elementy graficzne do umieszczenia na stronie. Dzięki temu
sprawnie wprowadzają zmiany w kodzie szablonów stron internetowych. Szkolenia z tworzenia
responsywnych layoutów, rozwinęły umiejętności web developerów, wiedzą jakie są najnowsze
techniki tworzenia funkcjonalnych i podobających się użytkownikom stron internetowych. Umieją
zaprojektować stronę dopasowaną do różnych urządzeń. Dzięki tym umiejętnością rozszerzyli ofertę
firmy.
Osoby zatrudnione do pozycjonowania stron, zapoznały się z najnowszymi technikami SEO. Jako że
algorytmy do pozycjonowania dość szybko się zmieniają, podczas szkolenia uzyskali informacje jak
nadążyć za tymi zmianami. Nauczyli się korzystać z nowych narzędzi do pozycjonowania. Dzięki temu
mogą zautomatyzować część swoich obowiązków, przyspieszając w ten sposób efekty swojej pracy.
Nowe umiejętności z zakresu pozycjonowania w Bing i Yahoo poszerzają ofertę firmy.
Współpraca pomiędzy pozycjonerami została usprawniona dzięki szkoleniom z przestrzeni
współdzielonej oraz z zakresu baz danych mysql. Pracownicy mogą sprawnie wymieniać się
materiałami oraz unikają powtarzania procesów, znacznie przyspieszyli wydajność swojej pracy.
Firma odczuwa, że inwestycja w kwalifikacje swoich pracowników przynosi wymierne korzyści i
planuje dalszą realizację planu szkoleniowego i współpracę z eSkills Manager.
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