
Genel Bakış
Değerlendirme Pazar Yeri bir adayın liderliğini, çevikliğini, yeteneklerini ve kültürel uyumunu bütün olarak 
değerlendirmek için davranışsal tercihler, gözlemlenen davranışlar ve bağlamsal performansın ölçülmesi için 
kullanılacak araçları bir araya getirir. TalentGateway şirketlerin yeteneklerine ilişkin etkin kararlar 
vermelerinde yardımcı olmak amacıyla kullanıma hazır değerlendirme şablonları ve konsolide raporlar içerir. 
Talep edilmesi durumunda, müşteri ihtiyaçlarına özgü farklı çözüm setleri ve ek hizmetlerden faydalanılabilir.  
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Çözüm Bilgi Formu

Değerlendirme Pazar Yeri
TalentGateway Değerlendirme Pazar Yeri alanında en iyi, global kaynaklı ve geçerliliği kanıtlanmış 
değerlendirme araçlarını bir araya getiren bir çözümdür. Şirketler bu araçları çalışanları değerlendirmek, 
seçmek, işe almak, elde tutmak ve terfi ettirmek için güvenle kullanabilirler. 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.

Konsolide RaporlarBütünsel ÖlçümlemeAlanında En İyi Araçlar Zenginleştirilmiş 
Kullanıcı Deneyimi
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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 içgörüler edinmek ve 
çalışanlara yönelik öğrenme ve kariyer yolları oluşturmaktan oluşan eksiksiz bir süreç yürütmelerini sağlar. 
Accendo yetenek değerlendirme araçlarının veribilim, 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.

Nesnel,yapısal değerlendirme 
araçları kullanmaya başlayan 
şirketler

Bireyleri hızlıca ve temel 
faktörler açısından tanıma

Gelişim amaçlı, önemli 
sonuçlar getirecek kararlar 
verilmesini kolaylaştırma

● 

● 

Mevcut değerlendirme 
uygulamalarını geliştirmek 
isteyen şirketler

Kullanım Alanları

● Bir organizasyonun ortamına
özgü geri bildirim toplanmasını
sağlar

Güçlü ve gelişim yönlerini tespit
için davranışsal tercihler ve
gözlemlenen davranışların
validasyonu

● Doğal eğilimleri, çalışma
stillerini, motivasyon
faktörlerini vb ölçer

Bireyin yetkinlikler ve kültürel
değerlerle uyumunu anlamak
için bir temel oluşturur

Beceri, liderlik, karar verme 
stilleri vb hakkında ek çıktılar 
sunar
Davranışsal tercihler ve 
aksiyonlar arasındaki farkların 
tespit edilmesini sağlar

●

Faydaları
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Davranışsal Tercihler

Detaylar
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