
1. český finalista

ve světové soutěži

startupů

Forbes: “Startup na

šťastné pondělí”

TOP4 pozice mezi 175 

nejlepšími startupy světa

na German Expo

#1 nejlepší startup mezi 370 

mezinárodními společnostmi

PLATFORMA PRO 

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ 

SPOLUPRÁCE A VÝKONU,

KTERÁ OTEVÍRÁ 

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI DAT



bezkonkurenční hodnota pro MANAŽERYoblíbený mezi = používaný LIDMI

Vybudujte společně firemní kulturu postavenou na platformě nadupané daty. 

Je to zábava!

oblíbený mezi

LIDMI

generuje tak 

DATA 

přináší reálné 

BENEFITY 

poskytuje proto

UNIKÁTNÍ VHLED 

nabízí individuální

DOPORUČENÍ 

proto ho

POUŽÍVAJÍ



Kontinuální 

mapování situace

Řízení lidí na 

blízko i na dálku

Odchodovost

zaměstnanců, 

burnout, a jiné

Produktivita 

& výkon

P&L

Personalizovaná

doporučení Přesné predikce

LutherOne generuje a přetváří unikátní data do konkrétních doporučení a přináší tak bezkonkurenční 

benefity pro vaší společnost

Vyberte si řešení,

která potřebujete

1

Poskládejte je tak, jak vám to 

vyhovuje & upravujte si je dle 

aktuálních potřeb

2

Užijte si nespočet 

reálných benefitů

3

Engagement 

& motivace

Neproduktivní

schůzky

ZÍSKEJTE

ZVYŠTE

SNIŽTE

Spolupráce

DOKONALÉ ZÁZEMÍ PRO PRÁCI V KANCELÁŘI I NA DÁLKU. PŘESNĚ DLE VAŠICH POTŘEB.

Unikátní zaměstnanecké 

průzkumy

Nepřetržitá zpětná 

vazba

Digitální ocenění 

a certifikáty

Interní sociální 

síť

Řízení úkolů a 

aktivit

Kontinuální řízení 

výkonu

Nepřetržitá 360°

zpětná vazba

Mapování dovedností & 

kompetencí



Unikátní zaměstnanecké 

průzkumy
Nepřetržitá zpětná 

vazba

Kontinuální řízení 

výkonu

Interní sociální 

síť

Mapování dovedností & 

kompetencí
Digitální ocenění a 

certifikáty

Řízení úkolů 

a aktivit

Ušijte si na míru svou platformu pro řízení spolupráce a výkonu poháněnou 

daty a technologiemi.

Řešení na míru

Big Data

Bezkonkurenční přehled

Predikce

Chytrá doporučení

Reálné benefity



UNIKÁTNÍ ZAMĚSTNANECKÉ PRŮZKUMY

Speciální týdenní a měsíční zaměstnanecké průzkumy vám pomohou 

udržet firmu pod kontrolou v každé době. I v dnešní složité situaci.

Inteligentní algoritmus distribuce otázek rozděluje 

mezi vaše zaměstnance více než 150 přesně 

formulovaných otázek. 

Volitelné pole pro komentáře navíc rozšiřuje 

výsledky o další kvalitativní údaje.

Otázky rotují takovým způsobem, že zaměstnanci 

odpovídají pouze na 6 (týdně) nebo 16 (měsíčně) a vy 

přesto  získáte bezkonkurenční detailní přehled o 

atmosféře ve firmě, krizovém řízení, zapojení 

zaměstnanců, efektivitě práce na dálku a o dalších 

klíčových ukazatelích. 

Naše intuitivní a interaktivní dashboardy poskytují komplexní přehled 

o všech datech, predikcích a doporučeních to jak na úrovni celé firmy 

tak na úrovni jednotlivých týmů.



Zaveďte a podporujte kulturu 

nepřetržité zpětné vazby v jediné 

platformě, ve které na pár kliknutí 

pošlete jednotlivci či týmu feedback 

nebo o něj můžete sami požádat. 
Stejně snadno vytvoříte 

vlastní průzkum.

NEPŘETRŽITÁ 

ZPĚTNÁ VAZBA

Feedback+

Jedinečná profesní identita posilovaná 

nepřetržitou 360 zpětnou vazbou.

NEPŘETRŽITÁ 

360° ZPĚTNÁ VAZBA

Moje SpektrumBubbles 

Oslavujte vítězství, oceňte 

dosažené úspěchy a posilujte 

pozitivní chování zaměstnanců 

udělováním digitálních ocenění 

a certifikátů, abyste zvýšili 

jejich výkonnost a engagement.

DIGITÁLNÍ

OCENĚNÍ

Celebr8 

MAPOVÁNÍ 

KOMPETENCÍ
Ohodnoťte silné stránky 

kolegů pozitivní a hravou 
formou zpětné vazby 

pomocí Bubbles.



Pomozte svým lidem dosahovat cílů a správně 

prioritizovat práci, ať už pracují v kanceláři 

nebo na dálku. Spravujte všechny úkoly ať už 

individuální nebo týmové na jednom místě.

Průlomový způsob nepřetržitého řízení 

výkonu, který motivuje zaměstnance 

k průběžnému podávání informací o plnění 

plánovaných úkolů.

Performance management+

ŘÍZENÍ 

ÚKOLŮ A AKTIVIT

Úkoly & aktivity 

KONTINUÁLNÍ 

ŘÍZENÍ VÝKONU



karel.smatlak@lutherone.com

www.lutherone.com

Vstupte do budoucnosti

ŘÍZENÍ SPOLUPRÁCE & VÝKONU
již dnes


