Ei RH!
Escalar é para todos.
“Costumávamos passar todo o nosso tempo
respondendo perguntas, mas agora passamos
as atividades manuais e repetitivas para o Cisco
Webex Teams. Este modelo de autosserviço
nos liberou, o que nos permite permitindo
trabalharmos em iniciativas estratégicas
para melhorar a cultura da nossa empresa!”
Conecte a sua equipe. Baixe o aplicativo Cisco

“Antes estávamos no limite.
Agora adicionamos mais valor
ao negócio.”
-Recursos Humanos

Webex Teams, um espaço para manter a sua equipe
sincronizada. Crie espaços sobre temas específicos de
RH mantendo os funcionários informados. Responda as
suas perguntas e acompanhe de perto a organização.
Baixe Cisco Webex Teams | Crie uma Equipe
Crie espaços

Compartilhe informação crucial. Use espaços
como foros de discussão, para que funcionários possa
aprender dos seus colegas o que é melhor para eles.
Publique atualizações sobre pacotes de benefícios,
compartilhe políticas e promova programas de desenvolvimento.
Os funcionários podem pesquisar documentos e atualizações
em espaços de tópicos específicos.
Mande uma mensagem | Compartilhe arquivos

Espalhe a novidade. Lance novas iniciativas

ou eventos com impacto. Procure feedback e espalhe
a novidade, rapidamente. @Mecione (@Mention) as pessoas
de quem quer chamar a atenção. Alta visibilidade ajudará
a impulsionar a conscientização, o uso, e o sucesso.
@Mencione (@Mention) uma pessoa

Esteja disponível. Utilize os espaços 1:1 para aqueles
funcionários que tenham perguntas particulares específicas.
Quando necessário, eles podem fazer uma vídeo conferência
com você, o especialista de RH, resolvendo rapidamente as
questões. Habilite os funcionários para obterem as respostas
e voltar ao trabalho.
Visite o seu colega de equipe

Inclua a todos. Adicione pessoas de fora da sua empresa

nos espaços, para poder comunicar se de maneira efetiva e
segura com fornecedores externos e com parceiros. Também
utilize o Webex Teams como a sua plataforma de reuniões.
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Transforme os recursos humanos
em capital humano.

Siga-nos
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