Příručka pro uživatele

Co je to?
Perfeed je online nástroj pro poskytování okamžité a průběžné zpětné vazby v rámci firmy
mezi zaměstnanci nebo od externích partnerů a zákazníků.

Perfeed nabízí
tři základní funkce:

dát
zpětnou vazbu

požádat o
zpětnou vazbu

procházet
své výstupy

Perfeed lze používat:
▪

v mobilním telefonu

▪

na tabletu

▪

v počítači

Perfeed je dostupný
v libovolném prohlížeči.
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Jak na to – přihlášení
Přihlášení do Perfeedu
Do Vaší e-mailové schránky přijde pozvánka k využití Perfeedu. Jednoduše klikněte na
přihlašovací link v této pozvánce a Perfeed se otevře v internetovém prohlížeči. Tímto linkem
se pak kdykoliv později můžete znovu přihlásit.
Nastavení hesla
Po přihlášení si volitelně můžete v pravém horním rohu v rámci
svého profilu změnit heslo a do Perfeedu se příště hlásit
pomocí svého e-mailu a tohoto hesla.
Usnadnění dalších přihlášení

Abyste se mohli kdykoliv znovu snadno přihlásit, doporučujeme vytvořit si záložku na ploše
Vašeho PC, tabletu nebo smartphone. Návod jak na to najdete na stránce:
https://www.tcconline.cz/perfeed-navod-pro-snadne-pouziti
Majitelé zařízení s OS Android mohou navíc využít i nativní aplikaci.
Stáhnout si ji můžete zde:
Po kliknutí na link s přístupem k Perfeedu pak jen místo prohlížeče zvolte tuto aplikaci.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – nastavení profilu
Nastavení profilu
V pravé horní části se můžete
přepnout do nastavení svého
profilu.

Následně můžete nastavit své jméno, příjmení a svůj
profilový obrázek. Tyto údaje se budou zobrazovat těm,
koho budete žádat o zpětnou vazbu a také těm, kterým
poskytnete neanonymní zpětnou vazbu.

Pro větší komfort uživatelů je také připravena aplikace pro android a připravuje se aplikace pro iOS.
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Jak na to – před prvním použitím
Volba projektu
Pro přihlášení se Vám zobrazí projekty, do kterých máte udělen přístup. Ve většině případů
uvidíte jen jeden projekt, klikněte na něj a můžete pokračovat dále.

Souhlas se zpracováním výstupů
Před prvním použitím Perfeedu je třeba odsouhlasit souhlas se zpracováním výstupů. Budete
v něm informováni, kdo bude seznámen s Vašimi výstupy a jaké je nastavení anonymity.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – hlavní menu
Hlavní menu a jeho položky
V horní části obrazovky je hlavní menu Perfeedu:

Kliknutím na určitou položku se dostanene na příslušnou funkčnost:
▪

DÁT ZPĚTNOU VAZBU – můžete udělovat zpětnou vazbu ostatním

▪

POŽÁDAT O ZPĚTNOU VAZBU – můžete žádat o zpětnou vazbu ostatní

▪

VÝSLEDKY – vidíte zpětné vazby od ostatních, případně výsledky těch kolegů, ke kterým
máte přístup (typicky Vaši podřízení)

▪

STATISTKY – statistiky používání Perfeedu v aktuálním projektu

Poznámka – v závislosti na konkrétním nastavení projektu nemusí být zobrazeny všechny
položky menu.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – dát zpětnou vazbu
Přehled žádostí o Vaši zpětnou vazbu
Na této stránce vidíte přehled čekajících žádostí o Vaši zpětnou vazbu, přehled Vámi již
udělených zpětných vazeb, případně máte možnost zpětnou vazbu aktivně udělit.

Zelenou barvou jsou označeny již udělené zpětné vazby – kliknutím na daný řádek se můžete
podívat na detail, červenou barvou jsou označeny zpětné vazby, které jste odmítli nebo
nestihli udělit, černě s ikonou tužky pak žádosti čekající na vyřízení. Vidíte vždy, kdo Vás žádá
o hodnocení a za jakým účelem, datum žádosti a případně deadline.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – dát zpětnou vazbu
Spontánní zpětná vazba
Kliknutím na nápis DÁT SPONTÁNNÍ ZPĚTNOU VAZBU můžete aktivně udělit zpětnou vazbu
jakékoliv osobě hodnocené v rámci daného projektu, aniž o to požádala.

Zvolte hodnocenou osobu, napište název hodnocené události a zaškrtněte, zda má být
hodnocení anonymní – hodnocené osobě se pak nezobrazí u hodnocení Vaše jméno.

Poznámka – pokud chcete dát zpětnou vazbu anonymně, myslete na to při tvorbě textových
doporučení. Jejich nevhodná formulace může způsobit, že hodnocená osoba Vaši identitu
s jistou dávkou pravděpodobnosti odhalí. Nezapomeňte také, že lidé si obvykle neanonymních
zpětných vazeb mnohem víc váží a pomohou jim více v jejich rozvoji.
TCC online s.r.o.
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Jak na to – dát zpětnou vazbu
Formulář pro poskytnutí zpětné vazby
Po otevření žádosti o Vaši zpětnou vazbu
vidíte, kdo Vás o ni žádá a jaké události se
týká.
Dále vidíte Váš vztah k hodnocenému,
v závislosti na nastavení projektu, můžete
tento vztah upravit.
Dále vidíte hodnocené položky – čím víc ikon
u každé z nich označíte, tím lepší hodnocení
dáváte.
Nakonec vidíte prostor na Váš textový
komentář – snažte se vždy komentář vyplnit
a pomoci tak hodnocenému v jeho rozvoji.

Poznámka – pokud je hodnocení anonymní, budete na to upozorněni, v opačném případě je
hodnocení jmenné. Pokud dáváte zpětnou vazbu anonymně, myslete na to při tvorbě textových
doporučení. Jejich nevhodná formulace může způsobit, že hodnocená osoba Vaši identitu
s jistou dávkou pravděpodobnosti odhalí. Nezapomeňte také, že lidé si obvykle neanonymních
zpětných vazeb mnohem víc váží a pomohou jim více v jejich rozvoji.
TCC online s.r.o.
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Jak na to – požádat o zpětnou vazbu
Přehled žádostí o zpětnou vazbu pro Vás
Pod touto záložkou vidíte přehled Vašich žádostí o zpětnou vazbu.

Vidíte vždy, koho jste žádali o hodnocení, za jakým účelem, v jakém je aktuálně žádost stavu,
datum žádosti a případně deadline. Pokud ještě nejsou všechna hodnocení vyplněna, můžete
upravit text žádosti.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – požádat o zpětnou vazbu
Formulář pro žádost o zpětnou vazbu
Stiskem tlačítka POŽÁDAT O ZPĚTNOU VAZBU se
otevře formulář, ve kterém:
▪

Vyberete respondenty, které chcete požádat o zpětnou
vazbu. Vyberte buď z existujících nebo zadejte e-mail
nového respondenta. Výběr je možné urychlit, pokud
máte přednastavené skupiny respondentů.

▪

Napíšete, jaká událost je hodnocena – snažte se nejprve
vybrat z již existujících událostí, pokud vhodnou
nenajdete, můžete založit novou.

▪

Zvolíte položky, které budou respondenti hodnotit –
můžete vybrat z přednastavených škál nebo doplnit
vlastní.

▪

Vyplníte text žádosti o hodnocení.

▪

Zaškrtněte, zda má být hodnocení anonymní. Budete pak
muset oslovit více hodnotitelů, aby nebyla porušena
jejich anonymita.

▪

V případě zájmu zvolíte datum, do kdy hodnocení
potřebujete.

Poznámka – v závislosti na nastavení projektu nemusí být všechny tyto položky k dispozici.
TCC online s.r.o.
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Jak na to – požádat o zpětnou vazbu
Podrobnější nastavení
Kliknutím na tlačítko NASTAVENÍ
vstoupíte na možnost detailního
nastavení.

▪

Můžete si aktivovat zasílání
e-mailových notifikací na nově
obdržené zpětné vazby.

▪

Vidíte a můžete upravit skupiny
hodnotitelů – snadno si tak
nadefinujete ty, které žádáte
o zpětnou vazbu nejčastěji a urychlit
si tak výběr hodnotitelů při žádosti
o zpětnou vazbu.

Pro větší komfort uživatelů je také připravena aplikace pro android a připravuje se aplikace pro iOS.
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Jak na to – procházet své výstupy
Procházení svých výstupů
Své výstupy vidíte po výběru položky VÝSLEDKY v menu.

Pokud Vám někdo už dal nějakou zpětnou vazbu a je zajištěna anonymita (byla-li vyžádaná),
zobrazí se Vám stránka s přehledem výstupů.
V horní části stránky je možnost filtrovat výsledky na základě hodnocené události a data
hodnocení. Můžete tak snadno vyfiltrovat zpětné vazby jen k nějaké konkrétní události.
Zobrazené výsledky si můžete stáhnout v PDF formátu pomocí ikony PDF.
TCC online s.r.o.
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Jak na to – procházet své výstupy
Položky ve výstupu
Výstup se skládá z několika částí, jednotlivé části můžete sbalit/rozbalit ikonou:
Položky ve výstupu – celkové hodnocení
První sekce výstupu je Celkové hodnocení.
Nejprve vidíte celkový počet „bodů“ od
hodnotitelů, za období zvolené pomocí
filtrů výše. Čím více „bodů“ , tím lépe.
Vidíte, kolik máte hodnocení, kolik
hodnotitelů dávalo zpětnou vazbu. Dále
vidíte, kolik „bodů“ v kolika hodnoceních
jste dostali.
Pod tím vidíte výsledek jednotlivých
položek, ke kterým se v rámci hodnotícího
formuláře hodnotitelé vyjadřovali.
Výsledek je vidět celkově a také v podobě
grafu vývoje v čase. Snadno tak
vysledujete trendy. Kliknutím na název
Pro větší
komfort
uživatelů
je taképoložky
připravena aplikace pro android a připravuje se aplikace pro iOS.
škály
v grafu
můžete
některé
skrýt.
TCC online s.r.o.
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Jak na to – procházet své výstupy
Položky ve výstupu – celkové hodnocení

Dále vidíte výpis několika nejlépe a nejhůře hodnocených událostí v daném období. Zobrazují
se jen události, které mají alespoň 3 hodnocení. Opět se na tento výpis aplikují filtry z úvodu
formuláře – vidíte tedy jen události za dané časové období.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – procházet své výstupy
Položky ve výstupu – hodnocení po skupinách

Další v pořadí je sekce hodnocení po skupinách hodnotitelů. Vidíte celkové hodnocení za
jednotlivé skupiny (typicky kolega, nadřízený, podřízený, zákazník apod.) a dále podrobný
rozpad pro každou z těchto skupin.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – procházet své výstupy
Položky ve výstupu – hodnocení po hodnotitelích

Pokud máte od respondentů neanonymní – jmenné – zpětné vazby, v následující sekci vidíte
souhrnné hodnocení od jednotlivých hodnotitelů.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – procházet své výstupy
Položky ve výstupu – přehled jednotlivých hodnocení

Poslední sekce zobrazuje
detailně jednotlivá udělená
hodnocení. Vidíte, jaké události
se hodnocení týkalo, hodnocení
na jednotlivých škálách a textový
komentář.
Pokud bylo hodnocení jmenné,
vidíte i kdo Vám hodnocení udělil.
Hodnocení můžete seřadit buď
od nejnovějšího nebo podle
jednotlivých hodnocených
událostí.

Pro větší komfort uživatelů je také připravena aplikace pro android a připravuje se aplikace pro iOS.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – procházet své výstupy
Kdo vidí Vaše výstupy – sdílení výsledků
V horní části obrazovky s Vašimi výstupy jsou dvě tlačítka:

Pomocí funkce KDO VIDÍ MÉ VÝSLEDKY se můžete podívat, kdo má práva na zobrazení Vašich
výstupů – typicky to může být například manažer.
Pomocí funkce SDÍLET MÉ VÝSLEDKY můžete své výsledky aktivně nasdílet.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – procházet své výstupy
Zobrazit výstupy ostatních
Pokud máte práva na zobrazení výstupy ostatních účastníků, vidíte v horní části Vašeho výstupu
tlačítko:

Po kliknutí na něj se zobrazí přehled všech
účastníků, jejichž výstupy můžete prohlížet.
Kliknutím na jméno hodnocené osoby se
zobrazí její detailní výstup.
Pod přehledem účastníků vidíte průměrný
výstup za celý tým. Snadno tak můžete
sledovat trendy napříč týmem a zjišťovat,
jak se daří jednotlivé kompetence v týmu
posouvat.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – statistiky
Statistiky
Pod položkou STATISTIKY se zobrazí
statistiky v projektu.
V rámci statistik se mohou zobrazovat
různé přehledy – nejčastěji hodnocení,
nejaktivnější hodnotitelé apod.

V horní části vidíte, jak konkrétně si
v jednotlivých statistikách stojíte a co
je potřeba udělat, abyste se
posunul/posunula výše.
Níže jsou pak přehledy těch nejlepších
v jednotlivých přehledech.

Poznámka – v závislosti nastavení projektu nemusí být statistiky k dispozici, případně může být
zobrazena jen určitá část statistik.
TCC online s.r.o.
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Jak na to – jak požádat o zpětnou vazbu – pokročilé možnosti
Rating point

Rating point Vám umožní požádat o zpětnou
vazbu i v případě, kdy neznáte e-maily
respondentů.
Můžete tak požádat o zpětnou vazbu např.
po prezentaci na konferenci, apod.
Hodnotitelé mohou dát zpětnou vazbu po
přihlášení přes společný přihlašovací link
nebo QR kód nebo mohou vyplňovat přímo na
Vašem telefonu či tabletu.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – jak požádat o zpětnou vazbu - pokročilé možnosti
Rating point – založení
Po stisku tlačítka NOVÝ RATING
POINT můžete nastavit název
hodnocené události, zda má být
hodnocení anonymní, bližší popis
hodnocené události a jestli se mají
průběžné výsledky tohoto
hodnocení ukazovat hodnotitelům.

Pro větší komfort uživatelů je také připravena aplikace pro android a připravuje se aplikace pro iOS.

TCC online s.r.o.
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Jak na to – jak požádat o zpětnou vazbu – pokročilé možnosti
Rating point – spuštění
Informace potřebné pro
spuštění sběru zpětné
vazby pomocí funkce
Rating point naleznete
pod tlačítkem DETAIL.
.
Rating point můžete spustit buď přímo na zařízení,
kde jste ho nastavovali – použijete ho tak například
na svém telefonu na schůzce, kde neznáte e-maily
účastníků a spustíte ho pomocí tlačítka SPUSTIT
RATING POINT ZDE.
Nebo ho můžete spustit na libovolných jiných
zařízeních. Takto ho použijete například na
konferenci, kde může být účastníkům k dispozici
několik tabletů, na kterých mohou hodnotit.
Provedete to buď pomocí přihlašovací URL nebo
QR kódu.
Pro větší komfort uživatelů je také připravena aplikace pro android a připravuje se aplikace pro iOS.
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Děkujeme za pozornost
TCC online s.r.o.
www.tcconline.cz
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