Cyclope Employee Surveillance Solution
Software pro sledování zaměstnanců
Cyclope Employee Surveillance je řešení určené managementu firem pro získávání
statistických informací o produktivitě práce zaměstnanců. Monitorovací software poskytuje
bez ztráty soukromí zaměstnanců managementu například tyto informace:






čas strávený zaměstnancem prací na počítači
spuštěné a používané programy
statistika otevíraných dokumentů
statistika navštívených webových stránek
statistika chatu a jiných programů pro zasílání rychlých zpráv a další

Monitorovací software nenarušuje soukromí zaměstnanců, neshromažďuje žádné důvěrné
informace (například hesla) a ani nemonitoruje a neukládá texty napsané na klávesnici.
Statistické výstupy jsou poskytovány formou grafů, které se dají zobrazovat na základě
specifikovaných kritérií, jako jsou například časové rozmezí, pracovní doba, přesčasy nebo
skupiny uživatelů.

Vlastnosti produktu Cyclope
Nástroje pro audit návratnosti investic (ROI) a akceptovatelné politiky využití
svěřených prostředků (AUP):
Díky nepřetržitému sledování zajistí monitorovací software Cyclope přehled o využívaných
prostředcích v rámci celé organizace, skupin zaměstnanců i zaměstnanců jako jednotlivců.
Pomáhá identifikovat případy porušení pracovní kázně, používání nepovolených aplikací,
zjišťuje návštěvnost zakázaných webových stránek a měří a vyhodnocuje produktivitu
zaměstnanců.
Statistické funkce a reporty uživatelské aktivity:
Monitorovací software Cyclope generuje a zobrazuje přesné statistiky ve formě textových a
grafických informací. Díky tomu mohou vedoucí oddělení, ale i sami zaměstnanci, získat
přesné informace o využití pracovní doby (produktivní a neproduktivní čas strávený na
počítači), statistiky používaných aplikací, statistiky navštěvovaných stránek a další užitečné
informace.
Na základě těchto reportů pak mohou vedoucí pracovníci například snížit počet licencí méně
využívaných programů, upřesnit pravidla pro práci přesčas nebo zabezpečit ve spolupráci s IT
oddělením omezení přístupu na webové stránky s nepovoleným či nežádoucím obsahem.
Reporty jsou k dispozici v internetovém prohlížeči po přihlášení na určené webové stránky.
Přístupy uživatelů jsou chráněny jménem a heslem, aby byla zajištěna ochrana
shromážděných informací před zneužitím.

Detailní statistické výstupy

Schopnosti monitorování






Aktivita aplikací
Aktivita uživatele na internetu, chatu
Monitorování dokumentů
Vyhodnocení produktivních a neproduktivních aplikací
Sledování pracovní doby a přesčasů

Výstrahy
Důležitými údaji jsou také statistiky patřící do skupiny výstrah. Výstrahy jsou plně konfigurovatelné a lze je nastavit pro
každou skupinu či jednotlivce zvlášť. Lze tak například definovat porušení nastaveného poměru činnosti a nečinnosti
počítače, překročení povoleného času stráveného v chatovacích programech nebo překročení doby strávené prohlížením
internetových stránek.
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