
 

Un dels aspectes importants i que influeix més dels que pensem en la retenció del

nostre talent és:

Com els empleats/es  perceben la comunicació a l'empresa.

La Comunicació interna en una empresa ja és des de fa molt de temps (sobretot des

de l'arribada de les noves generacions) el punt de partida més important per crear

confiança, transparència i compromís en els nostres treballadors/es.

A més, una bona comunicació també proporciona seguretat, empatia i molt

important, incentiva la resolució de dubtes i possibles temors.

Cada vegada són més les empreses que ja han pres consciència de la seva

importància i impacte a les seves organitzacions. Tot i així no s'estan invertint recursos

per millorar-ho.

Moltes encara funcionen mitjançant correus electrònics, papers penjats a les parets,

alguna pantalla al taller… o altres eines poc fiables.

Avui dia, les empreses han d'abordar un procés de canvi cap a una comunicació

interna adaptada a nous estils i establir canals digitals per comunicar-se. No es

poden quedar enrere. El panorama global i l'entrada de les noves generacions no ho

permetran.

Les empreses han d'estar al dia, començar a transformar l'organització de mica en

mica cap a una cultura digital.
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La Digitalització i la comunicació interna



En aquesta qüestió, Nomada HR Software té la solució.

El nostre software de gestió de recursos humans dins de les seves moltes
funcionalitats conté un apartat dedicat a la comunicació interna.

 
• Intranet per als treballadors/es
• Creació i enviament de comunicats en diferents formats. (imatges, textos,
enllaços externs, vídeos.)
• Accés fàcil i directe a tots els comunicats
• Accés als managers per comunicar-se amb el vostre equip
• Centralització de tots els documents corporatius
• Enviament de documents totalment automatitzat i controlat

 
Animem les empreses que encara no tinguin aquest procés digitalitzat a entrar
dins aquest nou model de treball on l'accés a la informació ja s'ha convertit en
una cosa imprescindible.

Volem compartir amb vosaltres un petit vídeo tutorial de com crear una notícia
dins del nostre Software Nomada Hr. 

Una plataforma àgil, fàcil i molt útil per aconseguir una bona comunicació
interna


