
Genel Bakış
Bu çözüm çalışanların kendi hedefleri ve şirketin ihtiyaçları ile eşleşen tüm kariyer fırsatlarını kolaylıkla keşfe 
çıkmalarını sağlar. Yöneticiler çalışanlarına kişiselleştirilmiş gelişim yolculuklarında koçluk edebilmek için 
doğru araçları edinirler ve verilerle güçlendirilmiş çıktılarla desteklenirler. Talep edilmesi durumunda, müşteri 
ihtiyaçlarına özgü farklı çözüm setleri ve ek hizmetlerden faydalanılabilir.

Şirket içi gelişim 
fırsatlarını keşfetmek 
için sezgisel çalışan 
portalı

Rollere uyum analizi

Önerilebilir en Uyumlu 
Kariyer Yolu

Ekibin yetenekleri, 
gelişim, bağlılık ve 
risk alanlarına genel 
bakış için Yönetici 
portalı

Ekip üyelerine koçluk 
ve rehberlik etmek 
için anlamlı sonuçlar

Organizasyon 
genelinde roller, 
kariyer yolları, risk 
alanlarını görüntüleme

Objektif raporlardan 
faydalanarak çalışan 
profil analizleri

Süreç Sahibi Çalışanlar
Şirket içi kariyer gelişimi 

fırsatlarını yakalayın

Destekçi Yöneticiler
Etkili kariyer
koçları olun

Kazanan Şirketler
Organizasyonun 

kumanda merkezi

Neler var: Neler var: Neler var:

Faydalar

Zenginleştirilmiş 
Kullanıcı Deneyimi

İlan Siteleriyle 
Entegrasyon

Hedefe Yönelik 
Kariyer Önerileri

Bilimsel, Aydınlatıcı 
Analizler

Daha fazla detay için bir sonraki sayfaya bakınız
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Çözüm Bilgi Formu

Kariyer Yönetimi için Değerlendirme
TalentGateway'in Kariyer Yolu çözümü çalışanları kariyer gelişimiyle güçlendirmeyi amaçlar. Çalışanlar, 
yöneticilerin ve organizasyonlarının desteğiyle şirket içindeki dikey, yatay ya da fonksiyonlar arası gelişme 
imkanlarını araştırma fırsatı bulurlar. Yeteneklerin değerlendirilmesi alanında 15 yılın üzerindeki deneyimi ve 
uzmanlığıyla, Accendo kariyer yönetimi konusunda her müşterinin özgün ihtiyaçlarını karşılayan ve sektördeki 
en iyi uygulamaları bir araya getiren bilimsel ve teknoloji tabanlı bir yaklaşım tasarlamıştır. 
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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 60-90 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 iç görüler edinmek ve 
çalışanlara yönelik öğrenme ve kariyer yolları oluşturmaktan oluşan eksiksiz bir süreç yürütmelerini sağlar. 
Accendo yetenek değerlendirme araçlarının veri bilim, 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.

Çalışan deneyimine odaklanan 
ve çalışanlarının kendi kariyer 
gelişim süreçlerini 
sahiplenmelerini isteyen şirketler.

● Çevik, dirençli ve bağlı bir iş gücü
yaratmaya odaklı şirketler.

● Yöneticilerine ekiplerinin 
gelişimi konusunda daha fazla 
yetki vermek isteyen şirketler.

Kimler İçin

● Kariyer yolları ve
organizasyonel sağlık
durumunu izlemek için
kumanda merkezi

İstenildiği anda yetenek
yönetimi kararları ve
mobilizasyon için analizlere
dayalı dinamik göstergeler

● Şirket içi fırsatları daha iyi
görebilme

Kariyerlerinde farklı yatay ve/
veya dikey kariyer fırsatları

Anlaşılması kolay uyum
analiziyle birlikte kişisel
kariyer yolu önerileri

Hedefe yönelik gelişim
seçenekleri

● 

Ekip üyelerinin yetenek ve 
gelişim alanlarına bakış

Ekibe daha iyi koçluk edebilmek 
ve kariyer görüşmeleri 
yapabilmek için kullanılabilir 
yöntemler

Ekibin gelişim yolunda kaydettiği 
ilerlemenin ve potansiyel risk 
alanlarının gerçek zamanlı 
izlenmesi

●

●

●

Neler Sunar

● Çalışan Portalı ● Yönetici Portalı ● Organizasyon Bazlı Göstergeler

Ölçüm Araçları

Süreç Sahibi Çalışanlar

Detaylar

Destekçi Yöneticiler Kazanan Şirketler

● 

● 

●

● 




