
Η Οnline Προσομοίωση Εργασίας VirtualAC παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας διαδραστικών 
ασκήσεων προσομοίωσης που βοηθούν στην αξιολόγηση και την ανάπτυξη των στελεχών σε 
ρεαλιστικές προκλήσεις και περιβάλλον εργασίας. 
 
Οι ασκήσεις μπορούν, είτε να επιλεγούν από τις - έτοιμες προς χρήση - ασκήσεις προσομοίωσης, είτε να διαμορφωθούν, 

βάσει των δικών σας αναγκών, για να ικανοποιήσουν τις δικές σας απαιτήσεις.  

 
Οι συμμετέχοντες ακολουθώντας το link που λαμβάνουν, εισέρχονται στο εικονικό περιβάλλον εργασίας και καλούνται να 

ανταποκριθούν σε πληροφορίες και θεματολογία που παρουσιάζεται σε ποικίλες μορφές, όπως αναφορές, μηνύματα 

ταχυδρομείου, στοιχεία ημερολογίου, έγγραφα και οργανογραμμάτα. 

 

Οι αξιολογητές ειδοποιούνται  με την ολοκλήρωση της άσκησης και αξιολογούν τα αποτελέσματα άμεσα και  αμερόληπτα 

ολοκληρώνοντας αυτοματοποιημένα την αναφορά – προσθέτοντας προσωπικές τους αντιλήψεις ή όχι - και μειώνοντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο τον χρόνο αξιολόγησης κατά ένα τρίτο σε σύγκριση με την paper and pencil εκδοχή.  

 

 

 

Γιατί VirtualAC? 
 

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους - Μπορείτε να 

διαχειριστείτε και να αξιολογήσετε ασκήσεις γρήγορα και 
άμεσα με ταχεία διαδικασία και συνολική συνέπεια, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα τις κυρίαρχες εταιρικές τάσεις,  

Zero-Based Budgeting & Environmental Footprint  

Reducing. 

 

υνδρομή στη λήψη αποφάσεων - Οι ασκήσεις 

προσομοίωσης παρουσιάζουν ρεαλιστικές προκλήσεις 

εργασίας, επιτρέποντάς σας να παρακολουθήσετε τον 

συμμετέχοντα σε δράση και να λάβετε ισχυρές αποδείξεις  

για τις ικανότητες του, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση  

των σωστών ατόμων για τη κατάλληλη θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή πολλαπλών επιλογών - Η ευέλικτη πλατφόρμα σας 

επιτρέπει να παρέχετε μια σειρά από ασκήσεις 
προσομοίωσης, έτοιμων προς χρήση ή προσαρμοσμένων 

στις απαιτήσεις σας (Inbox, Analysis, Day in the Life) 

 

 

Προώθηση του Εmployer Brand – Το VirtualAC παρέχει 

συναρπαστική digital εμπειρία αξιολόγησης για τον 

Συμμετέχοντα και αναδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή της 

εταιρείας. Παράλληλα συνδυάζει το growth mindset του 

ανθρώπινου δυναμικού με τις νέες ψηφιακές δεξιότητες. 

 

Online προςομοίωςη εργαςίασ για αξιολόγηςη και ανάπτυξη 



                               ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΚΗΕΩΝ 
 Εικονικές Ασκήσεις «Day in the Life» 

Περιλαμβάνουν σε ένα μόνο σενάριο πολλαπλές αλληλένδετες 

προκλήσεις, όπως προτεραιοποίηση και απάντηση μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνταξη σχετικών αναφορών και 

αντιμετώπιση τηλεφωνικών κλήσεων. 

 Εικονικές Ασκήσεις «Inbox» 

Περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ποικίλα 

θέματα από πλευράς σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας, τα 

οποία ο Συμμετέχων καλείται να προτεραιοποιήσει και να 

αντιμετωπίσει καταλλήλως. 

 Εικονικές Ασκήσεις «Analysis» 

Περιλαμβάνουν πληροφορίες και απαιτούν από τον Συμμετέχοντα 

να αναλύει αφηρημένες και αριθμητικές πληροφορίες και να 

συντάσσει σχετική αναφορά με τα συμπεράσματά και τις προτάσεις 

του. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΡΟΗ ΑΚΗΗ «DAY IN THE LIFE» 

• Ξεκάθαρες και δομημένες οδηγίες πριν την έναρξη της άσκησης 

• Λήψη εισερχόμενης αλληλογραφίας κατά τη διάρκεια της άσκησης  

• Υπενθυμίσεις και επεξεργασία Ημερολογίου για επικείμενα συμβάντα & δημιουργία νέων συμβάντων 
• Προβολή, aπάντηση, προώθηση και δημιουργία νέων emails, εγγράφων και υπολογιστικών φύλλων 

• Χρονομετρημένη μεταφόρτωση της αναφοράς του Συμμετέχοντα στη βάση 

• Συνεχές auto-save της δραστηριότητας του Συμμετέχοντα 

Η EΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ 

 
• Ταχύτερη αξιολόγηση με την SmartScoring™ formula, που προβάλλει προτεινόμενους δείκτες βασισμένους στις 

συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν  
• Αναλυτικό σύστημα βαθμολόγησης του συνόλου των συμπεριφορών που παρατηρήθηκαν  

• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση επιμέρους ποικίλων διαφορετικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας άσκησης 

 

  Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

     EΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
1. Αξιόπιστη σύνδεση Internet 
2. Προτεινόμενοι Βrowser: 
       Google Chrome 49 

       Firefox 52 (Windows), Firefox 48 (Mac) 

       Internet Explorer 10 

       Safari 10 (Mac) 

3. Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης:  

     min1280 x 1024 
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