
 
Interná komunikácia 
 Zamestnanecká aplikácia VW SK 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  

• Mobilná a web aplikácia ako súčasť transformácie internej komunikácie na základe 

štruktúry personálu – väčšina spolupracovníkov nemá prístup k počítaču  

(ale k mobilu áno) 

• Prieskum IK (december 2016, n=10 % zamestnancov)  94 % ÁNO mobilnej appke 

• Spustenie: 16. októbra 2017 

Prečo appka vznikla  
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13 700 kmeňových spolupracovníkov k 31. 12. 2017 

+ 2 900 od roku 2015 

(90 % výrobní bez prístupu k počítaču 

10 % nevýrobní) 

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  

• Vytvoriť komunikačný nástroj spĺňajúci nasledujúce kritériá 

Hlavný cieľ 
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interaktivita 

flexibilita 

rýchlosť efektivita 

Dostupnosť kom. kanálu 

a informácií 

zásah cieľovej skupiny 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Spúšťacia kampaň – Sťahovanie začína 
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Plagát v kantínach,  aj ako 

podtácka 

Plagát vo fajčiarskych 

altánkoch 

Nálepka na zrkadlách v 

celom závode 

Detailný informačný leták vo výplatnej 

páske, ako aj súčasť launch eventu  



Zamestnanecká aplikácia VW SK  

• platforma s preddefinovanou štruktúrou  

s možnosťami customizácie, ktoré naplno využívame 

• možnosť plug-inov a doprogramovania funkcionalít,  

napr. interaktívny zmenový harmonogram,  

úprava funkcionalít prieskumov   

 

 

• pravidelný import užívateľov z personálneho systému SAP na dvojtýždennej báze 

prípadne pred hromadným nástupom nových zamestnancov  

 automatický prístup do appky už v deň nástupu & automatické vyselektovanie       

neaktuálnych užívateľov (napr. po zrušení pracovného pomeru)  

Technické špecifikácie a data manažment 

Barbora Haramiová, oddelenie komunikácie 10. 10. 2018 5 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Charakteristika 
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• pre súkromné i služobné mobilné telefóny 

• operačný systém Android alebo iOS  

• dostupná v App Store a Google Play 

• dostupná aj cez firemný app store – VW App 

Store 

• dostupná aj cez internet na app.volkswagen.sk 

      dostupnosť bez obmedzení  

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/vw-sk-zamestnaneck%C3%A1-aplik%C3%A1cia/id1261929192?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vw-sk-zamestnaneck%C3%A1-aplik%C3%A1cia/id1261929192?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vw-sk-zamestnaneck%C3%A1-aplik%C3%A1cia/id1261929192?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vw-sk-zamestnaneck%C3%A1-aplik%C3%A1cia/id1261929192?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staffbase.vwsk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staffbase.vwsk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staffbase.vwsk
app.volkswagen.sk


Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Charakteristika – Interná & verejná sekcia  
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• interná & verejná sekcia  

 interná sekcia: užívatelia kmeňoví a kontraktní zamestnanci 

 verejná sekcia: aplikácia voľne stiahnuteľná pre širokú verejnosť, jedna z   

                            cieľových skupín – novinári  

 

  

 

 

 

 

Tlačové správy Základné informácie 

o spoločnosti 

Odkazy na stránky 

spravované VW SK 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Interná sekcia: Výhody 
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Flexibilita 

Dostupnosť informácií 

pre všetkých  

Cielenie na skupiny zamestnancov  Interaktivita 

Rýchlosť  

Možnosť reagovať 

Informácie „just in time“ 

Efektivita 

Prehľadnosť 

Spätná väzba 
Sledovanie autentickej nálady v podniku 

Priamy kontakt so zmýšľaním 

zamestnancov  znalosť cieľovej 

skupiny esenciálna pre efektívnu 

komunikáciu 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Štruktúra aplikácie - Novinky 
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Denný prídel aktuálnych informácií „just in time“  

• kategorizácia na základe tém 

• cielenie na rôzne skupiny zamestnancov na základe: 

 úrovne riadenia (manažment) 

 zaradenia výrobní / nevýrobní (administratíva) 

 geografickej polohy (závod Martin) 

• push notifikácie – upozornenie na pridanú novinku zaslaním 

mobilnej (pípne na mobile) alebo i e-mailovej notifikácie  

 

využívané selektívne, žiadne „spamovanie“ – snaha nastaviť 

znesiteľnú mieru push notifikácií na základe prieskumu priamo v 

appke  

• možnosť okamžitej štatistiky pozretia príspevku 

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  

• Možnosť nastavenia visibility obsahov len pre určité cieľové skupiny na základe definovaných atribútov 

• Ak je možné selektovať atribút v SAP, je možné využiť cielenie s týmto atribútom aj v appke 

 

Využívame:  

1. Cielenie podľa úrovne riadiacej pozície 

• Tímlídri v súvislosti s Teamcafé  

informovanie o témach a výsledkoch  

jednotlivých stretnutí a podpora úlohy  

tímlídrov ako „hovorcov“ svojho tímu 

• Stredný a vyšší manažment  

prednostné informovanie o personálnych  

zmenách na úrovni predstavenstva  

či koncernu, rozšírené hospodárske  

výsledky spoločnosti a pod.  

 

 

Cielenie obsahov 1 
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Zamestnanecká aplikácia VW SK  

2. Cielenie podľa pracovného zaradenia  

      - Nevýrobný  personál  

• Komunikácia tém, ktoré pre výrobný personál  

nie sú relevantné, napr. nové pravidlá IT 

bezpečnosti  

pri používaní USB kľúčov či jazykové školenia 

3. Cielenie podľa závodov – Závod Martin 

• Komunikácia tém, ktoré sú z hľadiska 

geografickej polohy zaujímavé len pre kolegov v 

Martine, napr. lokálne benefity a aktivity 

 

 

Cielenie obsahov 2 
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Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Stratégia content managementu – Podpora angažovanosti 
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V skratke v appke 

Zhrnutie troch strategicky vybraných 

príspevkov uplynulého týždňa 

& teasing plánovaných tém na ďalší týždeň 

pre udržanie pozornosti a aktivity 

užívateľov   

 

Spoločné fotogalérie & súťaže 

Zvyšovanie angažovanosti a lojality užívateľov  

& prezentácia benefitov  

  



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Obsahová štruktúra aplikácie - Novinky 
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Produktové príspevky  

aktuality z výroby (predstavenie nového 

produktu, vyrobenie jubilejného vozidla, 

aktuality z iných závodov koncernu a pod.) 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Štruktúra aplikácie - Novinky 
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Servisné príspevky (personálne, sociálne, 

zo života závodov)  

 zmeny v zmenovom harmonograme, 

zmeny v grafikonoch zmluvnej dopravy, 

aktuálne zmeny v infraštruktúre v závode 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Štruktúra aplikácie - Novinky 
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Lifestylové príspevky 

 predstavenie zamestnancov so 

zaujímavým hobby či zážitkom, výsledky 

podnikovej hokejovej a futbalovej ligy, 

pozvánky na voľnočasové aktivity 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Štruktúra aplikácie – Tematické sekcie  
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• Personálne 

  

 

 

• Sociálne 

  

 

 

• Jedálny lístok 

  

 

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  

• jednoduchá príprava prieskumov, ankiet a hlasovaní  

bez zapojenia externého dodávateľa technického riešenia  

• jednoduché a rýchle exportovanie výsledkov 

• jednoduché a rýchle vyhodnotenie  

• možnosť anonymizácie prieskumu / možnosť definovať  

identifikátory (napr. oddelenie, na ktorom respondent pracuje) 

 

 efektívne získanie feedbacku a možnosť  

(a vôľa) reagovať  

 využiteľný nástroj aj pri obľúbených  

interných súťažiach  

(napr. adventný kalendár) 

 neuveriteľné zefektívnenie ročného prieskumu  

spokojnosti s IK 

Efektívna interná komunikácia – Prieskumy  
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Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Efektívna interná komunikácia – Interakcia  
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Lajkovanie & komentovanie 

Priamy kontakt so zamestnancami 

Možnosť operatívne reagovať aj  

na kritické komentáre 

Aktívna a reaktívna prevencia  

„autobusových rečí“  

Prenesenie diskusie z neoficiálnych sociálnych sietí 

do interného prostredia  

Užívatelia nie sú anonymizovaní, vystupujú pod 

vlastným menom bez možnosti zmeny  

 

Chat  

Nástroj priamej komunikácie medzi 

spoločnosťou a zamestnancami a 

zamestnancami medzi sebou 

Možnosť skupinového chatu – Aktívne 

odporúčame ako nástroj tímovej komunikácie  

 

 

Kalendár podujatí 

Možnosť prihlásenia sa na 

podujatie jedným klikom  

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Efektívna interná komunikácia – Reagujeme na podnety 1 
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Lajkovanie & komentovanie - Efekt 

Reagujeme na podnety užívateľov (kolegov)  

a neustále pracujeme na zlepšeniach obsahu a 

funkcionalít  



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Efektívna interná komunikácia – Reagujeme na podnety 2  
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• viac ako 20 typov zmenností  

• doteraz vo formáte PDF 

• vďaka appke prehľadné, užívateľsky 

priateľské zmenové harmonogramy 

vždy poruke 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Efektívna interná komunikácia – Štartujem 
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• sekcia prístupná len pre novonastúpených zamestnancov  

• appka predstavená v rámci dvojdňového úvodného programu 

• „Štartujem“ obsahuje všetky dôležité informácie  

pre úspešný začiatok v novom zamestnaní 

 info o zodpovednej personalistke  

 plán závodu  

 kolektívna zmluva 

 dôležité kontakty 

 

  

   

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Efektívna interná komunikácia – Highlighty 
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Oznamy o aktuálnej zmennosti 

Informovanie zamestnancov  

o zrušení/predĺžení zmeny v rámci pár 

minút po internej informácii 

zasielanej e-mailom  

Kompletné grafikony zmluvnej 

autobusovej dopravy (34 liniek) 

... a najmä prehľadné  

Operatívne zmeny v zmluvnej doprave v 

súvislosti s aktuálnou zmenou zmenového 

harmonogramu 

 

Jedálny lístok  

Najklikanejší odkaz na intranete teraz 

neodmysliteľnou súčasťou appky 

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Súčasť transformácie internej komunikácie  
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• appka ako vhodné médium na komunikáciu videí a fotogalérií 

• interný časopis ako tlačené médium viac sústredený na komunikáciu strategických tém a obsahov, 

ktoré je potrebné vysvetľovať a spracovať viac do hĺbky 



Zamestnanecká aplikácia VW SK - Výsledky  
Merateľné ukazovatele 
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Aktívni užívatelia 

• na týždennej alebo dennej báze 

• z dlhodobého hľadiska stúpajúci 

trend 

Priemerne 

• okt – dec 2017: 4 500/mesačne 

• jan – máj 2018: 5 800/mesačne 

Najpopulárnejšie príspevky 

• na základe videní alebo počtu 

komentárov alebo lajkov 

Najpopulárnejšie témy  

• oznamy o aktuálnych zmenách v 

zmenovom harmonograme 

• príspevky o odmeňovaní (napr. o 

odmene za hodspodársky výsledok) 

Angažovaní užívatelia 

• možnosť vyhodnotiť 

obľúbené témy a prispôsobiť 

tomu content manažment 

 

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK – Výsledky  
Cieľ: Zásah cieľovej skupiny - Splnený 
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• Nárast počtu prihlásených užívateľov  

Počet užívateľov kontinuálne narastal a trend je naďalej stúpajúci 

• Nárast počtu aktívnych užívateľov  



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Cieľ: Zásah cieľovej skupiny - Splnený 
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• o jubilejných počtoch užívateľov sme s radosťou informovali  

v samostatných príspevkoch s kreatívnymi úpravami key visualu  



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Cieľ: Zásah cieľovej skupiny - Splnený 
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12 000 užívateľov 

71 % potenciálnych užívateľov (kmeňoví & kontraktní zamestnanci) 

 

Aktuálne štatistiky október 2018 



Zamestnanecká aplikácia VW SK - Výsledky  
Cieľ: Efektivita na viacerých úrovniach - Splnený   
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Náklady 

10 € na užívateľa a rok 

prenájom a technická správa 

platformy zo strany 

prevádzkovateľa 

Stratégia IK 

Interná komunikácia  

„na mieru“ 

vďaka instantnému feedbacku od 

zamestnancov v komentároch či v chate 

získavame priamy obraz nálady a 

atmosféry, ako aj potenciálu, potreby a 

želaní v rámci IK 

Príklad: Nižšia odmena za 

hospodársky výsledok  (OZHV) – 

zamestnancom nevadí zníženie 

sumy za minulý rok, ale markantný 

rozdiel oproti odmenám v 

Nemecku   

Vďaka tejto vedomosti sme mohli 

reagovať a posilniť komunikáciu 

informácie, že OZHV sa počíta z 

lokálnych výsledkov VW SK 

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Výsledky - Resumé 
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Dostupnosť  

cez súkromný i 

služobný mobilný 

telefón i cez internet  

zásah cieľovej skupiny 

stúpajúci počet užívateľov & 

možné a aktívne využívané 

cielenie podľa rôznych 

atribútov, napríklad úrovne 

riadiacej pozície 

flexibilita 

interaktivita 

rýchlosť 

efektivita 

takmer okamžité zdieľanie 

informácií, just in time, 

nezávislosť od grafických úprav  

          & 

intenzívne využívanie sociálnych 

funkciá, community management  
či už v nákladoch alebo v stratégii 

internej komunikácie 



Zamestnanecká aplikácia VW SK - Výsledky  
Feedback priamo od zamestnancov 
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Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Potenciál na zlepšenie – Pracujeme na tom 

Barbora Haramiová, oddelenie komunikácie 10. 10. 2018 31 

• Integrácia „Modrých stránok“ 

Obľúbený interný bazár zamestnancov  

zatiaľ prístupný len na intranete  

• Rozšírenie funkcionalít formulárov (ankety) 

Formuláre možné využiť aj na prihlasovanie na 

rôzne aktivity a ponuky (napr. záujem o auto v 

rámci operatívneho lízingu, prihlásenie na 

offroad jazdy počas Dňa otvorených dverí 

 zatiaľ chýba možnosť obmedzenia počtu 

prihlásených a následná automatická 

deaktivácia formulára 

 technické riešenie v procese 

 



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Nevýhody 
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Možnosti zvýraznenia obsahu 

- nie je možné zmeniť farbu a veľkosť písma 

- možný iba bold, italic a podčiarknutie 

  

Obmedzené možnosti formátovania textu  

Tabuľky 

- tvorbu tabuliek systém neumožňuje 

- tabuľky vkladané ako obrázok  

  

Import údajov 

- manuálny import, automatický import zo 

SAPu nie je zatiaľ možný kvôli IT bezpečnosti  

  

Technické obmedzenia 

Interaktívny zmenový kalendár 

- chýba automatická aktualizácia zmenového 

harmonogramu o aktuálne zmeny (odvolanie 

či predĺženie zmeny) 

  

Prepojenie z infoterminálom  

- z dôvodu pravidiel informačnej bezpečnosti 

nie je možné užívateľom sprístupniť údaje ako 

osobné hodnotenie, info o čerpaní dovolenky 

a pod.  



Zamestnanecká aplikácia VW SK  
Tím appky VW SK 
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Zamestnanecká aplikácia VW SK  
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Ďakujeme... 

a sťahujte aj vy! 
 

app.volkswagen.sk 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.staffbase.vwsk
https://itunes.apple.com/us/app/vw-sk-zamestnaneck%C3%A1-aplik%C3%A1cia/id1261929192?mt=8
app.volkswagen.sk
app.volkswagen.sk

