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Ingyenes támogatás távmunkához
Jól jön az erdélyi internetes platform

S Z A T M Á R I  B E N C E

H iánypótló, az országban 
egyedi internetes felületet 
hozott létre néhány vál-

lalkozó kedvű erdélyi magyar fi-
atal, akik a koronavírus terjedése 
miatt kihirdetett szükségállapotra 
reagálva ideiglenesen ingyenessé 
tették szolgáltatásukat. A Prisma 
Platform névre keresztelt oldal 
alapvető célja, hogy lehetőséget 
biztosítson a távmunka megfelelő 
működésére olyan szervezetek és 
csoportok számára, amelyek tagjai 
ugyan nincsenek azonos légtér-

ben, mégis csapatban kell 
elvégezniük a munkájukat.

A jelenleg fennálló hely-
zetben ugyanakkor az ilyen 
csatlakozási felületeknek 

még inkább felértékelődik a 
létjogosultsága, és olyan szerveze-
tek számára is hasznossá válnak, 
amelyek amúgy közös helyiségben 
dolgoznak. Az új lehetőséget Fischer 
Ottó, a vállalkozás egyik megálmo-
dója és technikai felelőse mutatta be 
lapcsaládunknak.

Sokrétű távmunka-szolgáltatás

„A platform létrehozásának ötlete 
egy évvel ezelőtt pattant ki a fejünk-
ből Kiss Levente társammal, amikor 
hosszú keresés után nem találtunk 
olyan épkézláb oldalt a világhálón, 
amelynek a használata ne igényelne 
már alapból egy külön tanfolyam 
elvégzését. Ugyan több internetes 
honlapon is találtunk hasznos funk-
ciókat, viszont egyik sem egyesítette 
ezeket, mindegyiknek voltak hiá-
nyosságai” – mesélt a kezdetekről 
a marosvásárhelyi fi atal, akitől azt 
is megtudtuk, hogy az országban 

ők az elsők, akik ennyire sokré-
tű távmunka-szolgáltatást hoztak 
létre. Mint Fischer Ottó elmagya-
rázta, a felület biztosítja azokat a 
szerepeket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy egy munkafolyamat 
teljes egészében átláthatóvá vál-
jon minden alkalmazott számára. 

Ennek segítségével ugyanis kö-
zös helyen lehet tárolni minden 
adatot a cégről, alkalmazottakról 
és a futó vagy a jövőben megva-

lósítandó projektekről. „Az illető 
felület ugyanakkor lehetőséget ad 
a cégen belüli gördülékeny kom-
munikációra, a határidők és ten-
nivalók megszabására, valamint a 
munkaelosztás teljes áttekintésére 
is” – vázolta az új felület erősségeit 
az ötletgazda.

Segítenek az új helyzetben

A fi atal erdélyi vállalkozó azt is meg-
fogalmazta, kinek ajánlják a frissen 

piacra dobott kezelőfelület haszná-
latát. „Főként olyan jellegű munka-
folyamatoknál hasznos, ahol fontos 
a kommunikáció, a csapatmunka és 
az azon belüli feladatmegszabás. A 
felület lehetővé teszi, hogy a mun-
katársak határidőre elvégezzék a 
megbízatásukat. A platform több 
helyen is értesíti őket, ha egy mun-
karészt nem végeztek el időben, és 
segíti őket abban is, hogy milyen 
további teendőket kell elvégezniük 
az adott munkanapon. Az olyan cé-
geknek, amelyeknek az aktivitásuk 

legfőképpen online zajlik, különö-
sen ajánlott” – mutatott rá a felület 
hasznosságára a honlap fejlesztője.

A jelenlegi helyzetre való tekintet-

tel a Prisma Platform is támogatni pró-
bálja a különböző vállalkozásokat. 
Így azok, akik a következő időszak-
ban iratkoznak fel az oldalra, ingye-
nesen használhatják a felület nyúj-
totta lehetőségeket. „Nagyon sok cég 
kényszerül most otthoni munkára, 
amely nagyban megnehezíti az alkal-
mazottak közötti kommunikációt. Mi 
ebben próbálunk most nekik segíteni 
az ingyenességgel, így a mindennapi 
teendőiket problémamentesen tudják 
elvégezni a következő hetekben is” – 
közölte a felület társalapítója.

Tájékozódjon hiteles forrásból!

• A koronavírus-járvány miatt kihirdetett szükségállapotban egyre többen végez-
nek otthonukból távmunkát, sok esetben csapatmunkát úgy, hogy nincsenek egy 
légtérben – nekik nyújt most ingyenes segítséget erdélyi magyar fiatalok hiány-
pótló kezdeményezése.

A távmunka összehangolását 
segíti a platform
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