KOMPIUTERINIŲ DARBO VIETŲ IR DARBO VIETŲ APLINKOS STEBĖJIMO PROGRAMA

EAGLEMASTER
Rinkos tyrimo bendrovių „Datamonitor”, „Gallup”,
„IDC”,
„Monster
Worldwide
Inc.”,
„MyVoice”,
„Nielsen/NetRatings”,
„Telemate”
ir
„Websense”
Europoje ir JAV atliktos apklausos rodo, kad:
·
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·
·
·
·
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10% britų prisipažįsta, jog neturi pakankamai darbo;
13% britų prisipažįsta, kad darbe dykinėja iš nuobodulio;
25% europiečių numinga savo darbo vietoje;
25% JAV darbuotojų turi liguistą potraukį internetui;
27% JAV bendrovių yra atleidusios darbuotojus dėl
netinkamo interneto ir el.pašto naudojimo;
37% JAV darbuotojų naršo po apsipirkimo ir aukcionų
tinklapius darbo vietoje;
46% Kalėdines dovanas internete įsigyja darbo metu;
60% darbuotojų, turinčių priėjimą prie interneto, nuo
20 minučių iki 3 valandų per dieną skiria ne darbo
reikalams: žaidžia žaidimus, ieško naujienų, prekių,
darbo, pornografijos, kitų pramogų;
67% JAV darbuotojų jungiasi prie žinių tinklapių dėl
asmeninių priežasčių;
67% Europos firmų stebi kokiu tikslu jų darbuotojai
naudoja internetą darbo metu;
75% britų prisipažįsta, kad darbo metu susirašinėja
elektroninių paštu asmeniniais reikalais;
Daugiau kaip 77% JAV bendrovių fiksuoja ir peržiūri
darbuotojų telekomunikacijas.

®

Firma „KODINIS RAKTAS” siūlo nebrangų ir efektyvų šios
problemos sprendimą - programą „EAGLEMASTER”, kuri
leidžia periodiškai išsaugoti kompiuterių darbo vietų ekranų
vaizdus, registruoti aktyvaus darbo kompiuteriu trukmę, rodyti
darbo dienos suvestinę, per interneto vaizdo kameras
transliuoti į administratoriaus kompiuterį patalpų vaizdus.
Įmonei, turinčiai daugiau kaip 5 kompiuterius, investicija į
„EAGLEMASTER” programos įsigijimą vidutiniškai atsiperka
per keletą dienų, kadangi vadovas gali bet kada sužinoti kuo
užsiima darbuotojai, susidarius ginčo situacijai peržiūrėti
darbo vietos mėnesio archyvą, o tai įmonėje padidina
drausmę ir sumažina nepasitikėjimo faktorių.
Minimalūs reikalavimai kompiuterinei įrangai:
WINDOWS 98, ME, NT, 2000, XP operacinės sistemos;
500MHz arba spartesnis procesorius;
64 MB RAM;
40 MB vietos kietam diske 1 dienos archyvui;
Tinklo plokštė;
USB 1.1 (2.0) jungtis interneto vaizdo kamerai prijungti.
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