Träffsäkra analysverktyg
för utveckling av individer och grupper

Skapa en lärande organisation med Ensize och Ensize Dynamic Online Center
och involvera hela organisationen! Ensize erbjuder ett webbaserat system med
massor av möjligheter för utveckling av människor. I EDOC-systemet finns många
olika analyser och verktyg. Förutom att EDOC-systemet är unikt så har Ensize ett
mycket förmånligt erbjudande: För en låg fast månadsavgift ingår obegränsat antal
analyser. Kan det bli bättre!
UTVECKLINGEN STARTAR PÅ WEBBEN

VERKTYG I EDOC-SYSTEMET

Ensize erbjuder marknadens mest kostnadseffektiva

Pussel DISC - Beteendestilsanalys

webbsystem (EDOC) för att hantera mängder av analyser,

Pussel DISC är en analys där olika beteenden beskrivs

undersökningar och enkäter. EDOC-systemet erbjuder

med hjälp av färger. Pusslet används i många situationer

obegränsad tillgång till ett brett sortiment av analysverktyg

där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekry-

såsom Beteendestilsanalyser (DISC), Rekryteringsverktyg

tering, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling

- Profile Builder, Drivkraftanalyser, Gap-analyser, Team

och kommunikation. Pussel DISC ger ökad självinsikt och

utvärderingsanalyser, Frågeenkäter och Klimatanalyser.

underlättar kommunikation. Pussel DISC bygger på William
Moulton Marstons DISC-modell.

Kunderna är bland annat utbildningskonsulter, certifierade
coacher, och HR specialister som arbetar med t.ex sälj-

Moroten - Drivkraftsanalys

träning, ledarskap, kompetensutveckling och rekrytering

Moroten är en analys som ger svar på vad som motiverar

samt företag som själva driver sin personalutveckling.

och driver människor i arbetslivet. Moroten är ett användbart hjälpmedel vid rekrytering, grupputveckling, ledarut-

Ensize har även tagit fram effektiva utbildningskoncept

veckling, egenutveckling, säljutveckling och kommunika-

som bygger på de egna verktygen. Våra erfarna konsulter

tion. Moroten är ett bra komplement till Pusslet.

kan hjälpa företag med anpassade utbildningar.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
Ensize tillhandahåller utbildningar och certifiering i de olika
verktygen. Utbildningen innefattar den tekniska hanteringen
av EDOC-systemet samt licensiering i Pussel DISC-analys
och Morot Drivkrafts-analys samt orientering i övriga verktyg.
Ensize erbjuder även seminarier och företagsanpassade
utbildningar baserade på de olika verktygen.

Hur tar vi tillvara medarbetarnas
engagemang och drivkraft?
Hur blir vi bra
kommunikatörer?

Bumerangen - effektivt verktyg för feedback

Team Evaluator - utvecklar teamet

Bumerangen är en 360°-analys (gap-analys) och ett effek-

Team Evaluator mäter viktiga egenskaper för ett fram-

tivt verktyg för feedback. Analysen används som underlag

gångsrikt team, som t.ex. gemensamt mål, tillit, ledarskap

för personlig utveckling, planering och coachning.

och feedback. Verktyget belyser vilka egenskaper teamet

Bumerangen finns inom områdena ledarskap, affärsman-

som helhet upplever som viktiga men också hur bra tea-

naskap, säljledare och projektledare.

met anser sig vara på dessa.

Termometern - tar tempen på företagsklimatet
Ett bra arbetsklimat och nöjda kunder är förutsättningar
för framgång. Termometern är en analys som används för
att mäta det interna klimatet på företaget och det externa
klimatet hos kunderna. Termometern finns som klimatanalys och kommunikationsanalys.
Snapshot - ett dynamiskt frågeformulär
Snapshot är ett undersökningsverktyg som erbjuder full
flexibilitet när det gäller utformning av egna frågor samt
valmöjlighet till olika svarsalternativ. Snapshot är ett enklare frågeformulär som används vid utvärderingar

Profile Builder - rekryteringsverktyget
Tilläggstjänsten Profile Builder är ett dynamiskt verktyg för
dig som arbetar med rekrytering och matchning för att
utveckla organisationen. Profile Builder bygger på Pussel
DISC och är utvecklad så att det går att använda alla Pussel
DISC profiler i EDOC systemet för att söka efter medarbetare som matchar en önskad Idealprofil.
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Läs mer på www.ensize.se.

