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Zidentyfikuj oszustwa wewnątrz  ^
firmy

Promuj sprawiedliwe praktyki  ^
rekrutacji

Ograniczaj ryzyko związane  ^
z narkotykami, alkoholem i 
molestowaniem seksualnym

Zapobiegaj wyciekowi wrażliwych  ^
informacji

Zidentyfikuj kluczowe cechy  ^
osobowości

Powstrzymaj kradzieże towaru,  ^
wyposażenia i pieniędzy 
firmowych.

Zestresowany

ZamyślonySystem oceny 
uczciwości i osobowości

Accuracy Preparation

LVA-i Polygraph

Costs

Pen & Paper

$

Dla czego warto wybrać LVA-i?

Optymalna dokładność • 
oceny w oparciu o 
psychofizjologiczne pomiary

Natychmiastowa dostępność i • 
łatwość w obsłudze

Adekwatna cena dla • 
masowego zastosowania

Testy 
osobowości

Ocena na etapie 
rekrutacji

Ocena 
okresowa

Poznaj swojego Pracownika™

LVA-i to dedykowana dla HR platforma testowa, która 

integruje naszą unikalną technologię analizy głosu 

z specjalnie przygotowanymi zestawami pytań. Dzięki temu udało 

się nam stworzyć przyjazny i bezstronny system oceny pracownika z 

przejrzystym systemem raportowania.



System oceny 
uczciwości i osobowości
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LVA-i jest przyjazny i intuicyjny w użyciu
Wiek, płeć, pochodzenie etniczne nie ma znaczenia ^
Automatyczny system raportowania – intuicyjny i czytelny  ^
Język badanej osoby nie ma znaczenia ^
Możliwość przetestowania wielu osób w krótkim czasie ^

Idealny dla każdej organizacji bez 
względu na jej rozmiar
LVA-i jest skalowanym systemem dostępnym w  wielu konfiguracjach, 
przystosowanym do działania w każdej organizacji bez względu na jej 
rozmiar czy charakter działania.
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Zestawy pytań podzielona na różne tematy
LVA-I posiada standardowe zestawy pytań, które dotyczą praktycznie każdego 
stanowiska pracy, np.:

Poza standardowymi zestawami pytań dostępne są kompletne kwestionariusze 
dedykowane dla konkretnych grup zawodowych takich jak: kierowca, sprzątaczka, 
pracownik ochrony, pracownik hotelu, sprzedawca/kasjerka i wiele innych. 

Tworzymy również zestawy pytań dostosowane bezpośrednio do potrzeb klienta.

Zachowanie tajemnicy• 
Kradzież z miejsca pracy• 
Łapówki i przekupstwa• 
Oszustwa• 
Praca zespołowa• 

Zażywanie narkotyków• 
Spożywanie alkoholu• 
Hazard• 
Lojalność w stosunku do • 
pracodawcy

Przez 
telefon

Interaktywny 
terminal

Integracja z IVR lub z 
interfejsem Web


