
Bu sunum PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 

Ölçme - Değerlendirme 
Araştırma  - Raporlama 



"İnsana yatırımın başarılı olmak için en temel adım olduğu 

bilinciyle yola çıktık. 

Yola çıktığımız günden bu güne, tüm ürün ve hizmetlerimizi 

mükemmelleştirmek için çalıştık. 

VE BUGÜN 

kapsamlı arge çalışmaları sonucunda geliştirilmiş, 

bilimsel temelli ürün ve hizmetlerimiz; 

her biri alanında uzman ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ; 

tüm süreçlerinizi web tabanlı ve entegre yürütebileceğiniz online platformumuz, 

ile karşınızdayız." 



ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 



PİK Online web tabanlı , 

- ölçme 

- değerlendirme 

- araştırma 

- veri toplama 

- raporlama  

platformudur. 

PİK ONLİNE 



• Sınav uygulamalarınızı, tüm memnuniyet araştırmalarınızı, 360° uygulamalarınızı etkinlik ölçümlerinizi veya 

kurumunuza  özel istediğiniz tüm araştırma ve uygulamalarınızı yapabilir, 

• Uygulama sonuçlarınızı (sınav, ÇMA vb.) şirketiniz genelinde, sektör ve Türkiye normlarına göre karşılaştırabilir, 

• Dönemsel olarak yaptığınız araştırmaları karşılaştırabilir, konsolide raporlar alabilir, 

• Uygulamaların durumlarını takip edebilir, 

• Kurumsal kimliğinize uygun iş ilanları oluşturabilir, başvuran adaylara otomatik olarak test gönderebilir, 

• PİK Online daki iş ilanınızı web sitenizle ilişkilendirebilir,  

• Adaylarınız Linkedin hesaplarındaki CV leri ile iş başvurusu yapabilir, 

• Şirketiniz içerisindeki pozisyonları sistemde tanımlayabilir bu pozisyonlara uygun yetkinlik kriterleri 

oluşturabilir, bu  kriterlere göre mevcut çalışanlarınızı ve adayları tarayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde tek tuş 

ile havuzunuzdaki pozisyona  en uygun adayları görebilirsiniz.  

• Topladığınız verilerin bilimsel analizlerini yapabilir, istediğiniz zaman 30 saniyede raporlayabilirsiniz. 

• Değerlendirme Merkezi uygulamalarınızı ve yetkinlik bazlı  mülakatlarınızı 1 dakika da yorumlu raporunu 

alabilirsiniz. 

PİK ONLİNE ile 



• Kendi ölçme değerlendirme araçlarınızı da yükleyip uygulayabilme ve raporlayabilme, 

• Soru bankaları oluşturabilme, 

• Kullanıcı dostu ara yüzler ve menülerle kolayca işlem yapabilme, 

• Zamandan ve mekandan bağımsız, daha düşük maliyetle uygulamalar yapabilme, 

• Elle veri girişi yapabilme, 

• Hızlı ve esnek rapor alabilme, raporda adayın hız, doğruluk ve dikkat puanlarını da görebilme, 

• Açık uçlu yorum alabilme, 

• Kurum kimliğinize göre dizayn edebilme, 

• Katılımcılara ön duyuru ve teşekkür maili gönderebilme, 

• Uygulama hakkında adayların geribildirimlerini alabilme, 

• Esnek puanlama ve testleri ağırlıklandırabilme, 

• Testin alt boyutlarının da puanlarını görebilme. 

AVANTAJLARI 



KULLANIM SÜRECİ 

 Hesabınızı tanımlayın 

 Kullanıcılarınızı tanımlayın 

 Sistemi kurum kimliğinize 

göre dizayn edin 

 Soru bankalarınızı 

oluşturun 

 Araçlarınızı tanımlayın 

3 adımda kullanıma hazır. 

 

 Araçlarınızı tanımlayın 

 Adaylarınızı tanımlayın 

 Uygulamalarınızı yapın  

 

 Uygulama durumlarınızı 

kontrol edin 

 Raporlarınızı alın 

 Analizlerinizi yapın 



DGM RAPORLAMA 

 

• değerlendirme merkezi formlarınızı 

tanımlayın  

• uygulama anında puanları girin, 

• İsterseniz yorumlarınızı ekleyin 

• 5 saniyede kapsamlı yorumları ile 

   raporlayın 

• beklediğiniz yetkinlik seviyelerini 

tanımlayarak havuzunuzda aday 

araması yapın. 

Hızlı-kolay-kapsamlı 



FARKIMIZ 

Uygulama anında yorum 

girebilme 

Değerlendirme merkezi 

yanında yetkinlik bazlı 

mülakat sonuçlarını da 

raporlayabilme 

 

 

 

Tüm araçları konsolide 

raporlayabilme 

Kapsamlı sistem 

yorumları 

Tüm adayları 

karşılaştırabilme 

 

Kurumsal kimliğinize göre 

dizayn edebilme 

Ölçek seçebilme 

Birden fazla araç 

tanımlayabilme 

Birden fazla kullanıcı 

tanımlayabilme 

 

 

Tüm adayları kriterlerinize 

göre kıyaslayabilme 

Test sonuçları ile birlikte 

raporlayabilme 



Soru & Cevap 



Teşekkür ederiz. 

İdealistkent İnci 2/8    Ümraniye – İstanbul 

0216  988 01 87               bilgi@pozitifik.com 

www.pozitifik.com 


