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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

 Το εργαλείο "Εκτίμηση Επιπέδου Λειτουργίας Ομάδας 
Εργασιών" μας βοηθά να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε 
την ικανότητα της ομάδας ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση 
ενός έργου που έχει αναλάβει. Αναλυτικότερα, η εύρυθμη 
λειτουργία της ομάδας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας 
επιτυχίας της ως προς την υλοποίηση του έργου και εξαρτάται 
από διάφορες παραμέτρους, όπως:

-ο αρχικός σχεδιασμός των εργασιών

-ο επιμερισμός και η διανομή ρόλων στα μέλη της ομάδας

-η εφαρμογή και τήρηση προθεσμιών

-η τήρηση αρχείων και συγκεκριμένων εντύπων για την  
παρακολούθηση των εργασιών

-ο σωστός και αποδοτικός έλεγχος από τον ηγέτη της ομάδας
-η ομαλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας

-η αναφορά και καταγραφή των αποτελεσμάτων του έργου

-η ύπαρξη περιθωρίου ανάληψης πρωτοβουλιών από τα μέλη 
της ομάδας
 
Στα αποτελέσματα του εργαλείου εμφανίζεται το επίπεδο 
λειτουργίας της ομάδας εργασιών, με βάση τις απαντήσεις 
του ερωτώμενου, καθώς και προτάσεις βελτίωσης του.



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Περιστασιακά

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
  Νέες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

 Η χρήση του εργαλείου προτείνεται σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 3 
εργαζόμενους.



info@onlinemanagementsolutions.com


