
Ekran ve Süreç
Analiz
Uygulaması
(Desktop and
Process
Analytics) 

DPA



Uzaktan çalışanların vakit geçirdikleri
uygulamaların ve gerçekleştirdikleri
faaliyetlerin yöneticiler tarafından takip
edilememesi,
Çalışanların üretkenliklerinin,
performanslarının ve bağlılıklarının
izlenememesi,
Çalışanların üzerindeki iş gücünün ve
dolayısıyla kapasitenin ölçümlenememesi,

Çalışanların prosedürlere uygun olarak çalışıp
çalışmadığının,
Hangi uygulamalarda ne kadar vakit geçirdiğinin,
Zamanı verimli kullanıp kullanmadığının

Ekran ve Süreç Analiz Uygulaması (DPA) ile;
 

 
yöneticiler tarafından izlenebilir ve raporlanabilir
olmasının sağlanması

Mevcut Durum

Çözüm

Çalışanların uygulama bazında işlemlerinin uzaktan ve 

Verimli ve verimsiz aktivitelerin belirlenmesi
Çalışanların boş kaldıkları zamanların takip edilebilmesi
Çalışanların objektif olarak performanslarının ölçümlenebilmesi

anlık olarak takip edilebilmesi

#Verimlilik
Yönetimi



Hangi uygulamada ne kadar
zaman geçiriliyor?
Geçirilen boş zaman ne kadar?
İş dışında hangi uygulamalarda
vakit geçiriliyor?

#PerformansKarşılaştırması

#ZamanYönetimi

Daha
fazlası için

buraya
tıklayınÇalışanlar zamanını nerede geçiriyor?

Farklı uygulamalarda geçirilen zamanların oranı

Geçirilen
boş

zaman

Çalışanlar
ne kadar

verimli
çalışıyor?

Çalışanların şirket
uygulamalarını

kullanım oranının
diğer çalışanlara ve

ortalama değere göre
karşılaştırılması

https://www.youtube.com/watch?v=H4rzV-DIqn0


Çalışanların faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandıkları uygulamaları
ve sistemleri, nasıl ve ne zaman kullandıklarını, kendileri için planlanan
etkinlik ve zaman planına uyup uymadıklarını tespit ederek, çalışan iş
gücü oranının ortaya çıkmasına ve verimliliği artırmaya olanak sağlar.
 Uygulamalarda harcanan zamanın tespit edilerek verimli, verimsiz
davranışların ve boşta kalma sürelerinin belirlenmesine yardımcı olur.
Çalışan tarafından gerçekleştirilen işlemlerdeki sorunları belirler ve
temel nedeni ortaya çıkarmak için anında detaya inmeyi sağlar.
Sistemsel takibi yapılamayan faaliyetler de dahil olmak üzere,
çalışanların süreç adımlarını tamamladıkça açığa çıkan doğrulanabilir
ve ölçülebilir verileri ile mevcut zaman standartlarının tekrar
düzenlenmesini sağlar.
Çalışanların şirket standartlarına uymadıkları durumda, yöneticileri
tarafından otomatik olarak uyarılmasını sağlar.
Çalışanların iş süreçlerini, en iyi performans gösterenlerle
karşılaştırarak, eğitim ve koçluk için kaynak bilgi sağlar.

Ekrandaki uygulama etkinliklerinin izlenerek raporlanmasını sağlar.
Çalışanların boşta kalma sürelerinin izlenerek kapasite ve hizmet
seviyesi üzerine etkisinin gözlemlenmesine olanak sağlar.

Çalışanların ekranları üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin otomatik
olarak algılanması için kullanıcı tanımlı, masaüstü tetikleyicileri sağlar.
Böylece belirli çağrıların ya da fonksiyonların yakalanmasına yardımcı
olur.Örneğin; müşterilerin kredi kartı bilgilerini verdiği sırada ya da
müşterinin hesap bilgilerine erişildiğinde çağrı kaydının durdurulması
için tetikleyici oluşturulmasına olanak sağlar.

Uygulama Analizi: 

Tetikleme: 

Neden Önemli?

Fonksiyon Detayları



amacımız, müşterilerimizin uzaktan çalışanlarını,
verimli bir şekilde yönetmelerine ve yasal

gerekliliklere 
uygun olarak, iş rutinlerini  sürdürmelerine

yardımcı olmaktır.
 

Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin!

turkey.info@verint.com

Verint Türkiye Olarak;


