
Twórz, zarządzaj 
i dziel się wiedzą z zespołem!



Współdzielenie pomysłów oraz doświadczeń  
przez współpracowników wspiera i rozwija firmę.  
Wymaga to zastosowania nowego podejścia do obszaru 
zarządzania wiedzą zgromadzoną w organizacji, wspierania 
komunikacji, współpracy i edukacji oraz budowania kultury 
organizacyjnej.

Mechanizmy społecznościowe i webowe doskonale 
uzupełniają takie podejście. Dlatego stworzyliśmy GUFO – 
aplikację umożliwiającą budowę nowoczesnego środowiska 
pracy obsługującego wymianę wiedzy, informacji  
i doświadczeń wewnątrz organizacji. 
 



  Wykorzystanie mechanizmów gamification 
zwiększa zaangażowanie i efektywność 
pracowników. Przekazywany na bieżąco 
feedback podtrzymuje zainteresowanie 
użytkownika planowanymi aktywnościami. 

  Zwiększa wydajność pracy poprzez poprawę 
komunikacji wewnątrz organizacji, zespołów  
i między zespołami oraz zapewnia wsparcie  
dla pracy zdalnej. 

  Umożliwia wejście na wyższy poziom 
kreatywności i innowacyjności dzięki 
lepszemu przepływowi wiedzy między 
pracownikami. 
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  Gromadzi wiedzę w jednym miejscu, tym 
samym ułatwia: kontrolę nad zachowaniem 
know-how firmy po odejściu pracownika, 
proces relokacji i onboardingu.

   Pozwala na łatwiejsze podejmowanie 
decyzji i skuteczne realizowanie działań 
dzięki narzędziom do lokalizowania 
właściwych osób, dokumentów i rozmów. 

  Buduje pozytywny wizerunek firmy jako 
nowoczesnego i przyjaznego miejsca pracy!
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  Intuicyjny interfejs  
dostosowany zarówno  

do potrzeb pokolenia Facebooka, 
jak i osób nieposiadających kont  

na portalach społecznościowych.
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   Twórz grupy i wydarzenia
  Dołączaj do sugerowanych grup

 Zapraszaj współpracowników
  Obserwuj aktywności w grupach

   Przyznawaj punkty i odznaki
   Twórz i uzupełniaj swój profil

    Wyszukuj i obserwuj profile  
  współpracowników

  Intuicyjny interfejs  
dostosowany zarówno  

do potrzeb pokolenia Facebooka, 
jak i osób nieposiadających kont  

na portalach społecznościowych.



   Wyszukuj potrzebne treści
    Wyszukuj pracowników o kluczowych 

kompetencjach
   Twórz wiki na podstawie szablonów
    Uzupełniaj repozytorium dokumentów

   Taguj dodawane treści
    Bierz udział w dyskusji i obserwuj posty

   Korzystaj z przewodnika

  Wykorzystanie wbudowanych 
funkcjonalności SharePoint i Office 

365, takich jak przechowywanie  
i wersjonowanie plików  

daje nieograniczone możliwości  
współpracy nad dokumentami.
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   Korzystaj z chata
   Bierz udział w dyskusji i obserwuj posty

  Twórz i uzupełniaj ankiety
   Śledź przesyłane powiadomienia

    Oceniaj treści dodawane 
przez współpracowników

  Wbudowane narzędzia 
umożliwiają przekazywanie 

feedbacku w czasie rzeczywistym. 
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   Zarządzaj kontami
  Generuj raporty i śledź statystyki  

Zarządzaj powiadomieniami
   Konfiguruj ustawienia gamification

  Panel administratora pozwala  
dowolnie konfigurować aplikację  

i dostosować ją do potrzeb  Twojej firmy.

   Wybieraj i przyznawaj odznaki
  Zbieraj punkty

   Śledź swoją pozycję w rankingach
    Oceniaj treści dodawane przez innych

  Wykorzystanie w codziennej 
pracy mechanizmów gamification 

wzmacnia zaangażowanie i wspiera 
pożądane aktywności. Rozbudowane 

raportowanie pozwala na śledzenie 
i wielowymiarową analizę  

kompetencji pracowników.
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Aplikacja została zbudowana w technologii Microsoft 
oraz w środowisku Microsoft Cloud: Office 365 i Azure.  
Dzięki zintegrowanym funkcjonalnościom Microsoft 
SharePoint i Office 365 każdy ze współpracowników 
może współtworzyć bazę wiedzy i współpracować  
nad dokumentami bez opuszczania przeglądarki. 
 
Dla wygody klientów aplikacja może zostać 
wdrożona w tradycyjny sposób lub działać w chmurze 
Microsoft na Office 365 – oba modele są wspierane  
przez rozwiązania elastycznej infrastruktury Azure, 
zapewniającej wydajne i bezpieczne środowisko pracy.



Działamy na rynku od ponad 20 lat. Wykorzystując najlepsze dostępne na rynku technologie 
informatyczne tworzymy unikalne rozwiązania zapewniające klientom wymierne korzyści 
biznesowe - wspieramy zwiększanie wydajności, podnoszenie konkurencyjności, wyższą 
efektywność,  usprawniamy dostęp do informacji i poprawiamy komunikację.

Aplikacja GUFO jest efektem pracy naszych ekspertów HR posiadających wieloletnie 
doświadczenie zbudowane na bazie wielu udanych wdrożeń.
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