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A koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett szükségállapot ide-
je alatt egyre többen végeznek 
otthonukból távmunkát, sok 
esetben csapatmunkában úgy, 
hogy nincsenek egy légtérben 
– nekik nyújt most ingyenes 
segítséget az erdélyi magyar 
fi atalok hiánypótló kezdemé-
nyezése.

 » SZATMÁRI BENCE

H iánypótló, az országban egye-
di internetes felületet hozott 
létre néhány vállalkozó kedvű 

erdélyi magyar fi atal, akik a koro-
navírus terjedése miatt kihirdetett 
szükségállapotra reagálva ideig-
lenesen ingyenessé tették szol-
gáltatásukat. A Prisma Platform 
névre keresztelt oldal alapvető 
célja, hogy lehetőséget biztosítson 
a távmunka megfelelő működésé-
re olyan szervezetek és csoportok 
számára, amelynek tagjai ugyan 
nincsenek azonos légtérben, még-
is csapatban kell elvégezniük mun-
kájukat.

A jelenleg fennálló helyzetben 
ugyanakkor az ilyen csatlako-
zási felületeknek még inkább 
felértékelődik a létjogosultsága, 
és olyan szervezetek számára 
is hasznossá válnak, amelyek 
amúgy közös helyiségben dol-
goznak. Az új lehetőséget Fischer 
Ottó, a vállalkozás egyik megál-

JÓL JÖN SZÜKSÉGÁLLAPOT IDEJÉN AZ ERDÉLYI MAGYAR FIATALOK ÁLTAL LÉTREHOZOTT INTERNETES PLATFORM 

Ingyenes segítség a távmunka megszervezésében

Hiánypótló. Lehetséges a csapatmunka akkor is, ha mindenki otthon marad

Nincs mit beosztani. Kevés alkalmazottnak van egy évre elegendő félretett pénze

 » A jelenleg 
fennálló helyzet-
ben ugyanakkor 
az ilyen csatla-
kozási felületek-
nek még inkább 
felértékelődik a 
létjogosultsága.

modója és technikai felelőse mu-
tatta be a Krónikának.

Sokrétű távmunka-szolgáltatás
„A platform létrehozásának ötlete 
egy évvel ezelőtt pattant ki a fe-
jünkből Kiss Levente társammal, 
amikor hosszú keresés után nem 
találtunk olyan épkézláb oldalt a 
világhálón, amelynek a haszná-
lata nem igényelné már alapból 
egy külön tanfolyam elvégzését. 
Ugyan több internetes honlapon 
is találtunk hasznos funkciókat, 
viszont egyik sem egyesítette 
ezeket, mindegyiknek voltak hiá-
nyosságai” – mesélt a kezdetekről 
a marosvásárhelyi fiatal, akitől azt 

is megtudtuk, hogy az országban 
ők az elsők, akik ennyire sokrétű 
távmunka-szolgáltatást hoztak lét-
re. Mint Fischer Ottó a Krónikának 
elmagyarázta,  a felület biztosítja 
azokat a szerepeket, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy egy munkafo-
lyamat teljes egészében átláthatóvá 
váljék minden alkalmazott szá-
mára. Ennek segítségével ugyanis 
közös 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 fel az új felület erőssé-
geit az ötletgazda.

Segítenek az új helyzetben
A fi atal erdélyi vállalkozó azt is 
megfogalmazta, kinek ajánlják a 
frissen piacra dobott kezelőfelület 
használatát. „Főként olyan jellegű 
munkafolyamatoknál hasznos, 
ahol fontos a kommunikáció, a csa-
patmunka és az azon belüli feladat-
megszabás. A felület lehetővé teszi, 
hogy a munkatársak határidőre el-
végezzék a megbízatásukat. A plat-
form több helyen is értesíti őket, 
ha egy munkarészt nem végeztek 
el időben, és segíti őket abban is, 
hogy milyen további teendőket kell 
elvégezniük az adott munkanapon. 
Az olyan cégeknek, amelyeknek az 
aktivitásuk legfőképpen online zaj-
lik, különösen ajánlott” – mutatott 
rá a felület hasznosságára a honlap 
fejlesztője.

A jelenlegi helyzetre való tekin-
tettel a Prisma Platform is támogat-
ni próbálja a különböző vállalkozá-
sokat. Így azok, akik a következő 
időszakban iratkoznak fel az ol-
dalra, ingyenesen használhatják 
a felület nyújtotta lehetőségeket. 
„Nagyon sok cég kényszerül most 
otthoni munkára, amely nagyban 
megnehezíti az alkalmazottak kö-
zötti kommunikációt. Mi ebben 
próbálunk most nekik segíteni az 
ingyenességgel, így a mindennapi 
teendőiket problémamentesen el-
végezhetik a következő hetekben 
is” – közölte a felület társalapítója.
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 » KRÓNIKA

M inden második romániai alkal-
mazott fél attól, hogy gazdasági 

válság fogja kísérni a koronavírus-jár-
ványt, és egynegyedüknek nincs félre-
tett pénze arra az esetre, ha állás nél-
kül maradnának – derül ki a BestJobs 
állásközvetítő portál által készített, 
tegnap nyilvánosságra hozott közvé-
lemény-kutatás eredményeiből. Mint 
az Agerpres hírügynökség által idézett 
közleményből megtudhatjuk, a meg-
kérdezettek 31,3 százaléka fél attól, 
hogy elkapja az új koronavírust, és 
11,2 százalékuk lehetségesnek tartja, 
hogy a következő időszakban elveszíti 
munkahelyét. A kérdőívet kitöltő mun-
kavállalók 43 százaléka attól tart, hogy 
az új koronavírus okozta válság érinte-
ni fogja munkaadóját. 45,7 százalékuk 
úgy véli, hogy ebben az esetben nehe-
zen, 20,6 százalék pedig úgy, hogy na-
gyon nehezen találna új állást.

 A felmérésben részt vevő munka-
adóknak eközben az 53,3 százaléka 
nyilatkozott úgy, hogy a koronaví-
rus-járvány romániai súlyosbodása 
esetén is van terve a vállalkozása élet-
ben tartására. 60 százalékuk azt állí-
totta, hogy egyelőre nem érintette ne-
gatívan a vállalkozását a világjárvány. 
A munkáltatók egyik fő problémája 
jelenleg, hogy az alkalmazottak félnek 
kapcsolatba lépni a kliensekkel (20 

százalék), és bizonyos termékeknek 
megnőtt az ára (6,6 százalék).

 A felmérés eredményeiből ugyan-
akkor arra is fény derül, hogy a ro-
mániai lakosságnak nemigen van-
nak tartalékai: az alkalmazottak 24,9 
százaléka nyilatkozott úgy, hogy még 
egy hónapra elegendő félretett pénze 
sincs arra az esetre, ha elveszítené 
munkahelyét. 21,1 százalék azt mond-
ta, hogy maximum három hónapig 
tud élni a félretett pénzéből, 10 száza-
lékuknak pedig hat hónapra elegen-
dő pénztartaléka van. Egy évre ele-
gendő félretett pénze mindössze az 
alkalmazottak 7,4 százalékának van.

 A megkérdezettek 47,9 százaléka 
számolt be arról, hogy a cég, ahol 
dolgoznak, védőmaszkokkal, kéz-
fertőtlenítővel látta el alkalmazot-
tait, és 40,30 százalékuk szerint a 
munkahelyükön többször végeznek 
fertőtlenítést. A felmérés szerint a 
romániai alkalmazottak 82,8 szá-
zaléka nagyon gyakran fertőtleníti 
a kezét a koronavírus megjelenése 
óta, 75,9 százalék azt mondta, hogy 
igyekszik elkerülni a zsúfolt helye-
ket, 67,4 százalék pedig egyálta-
lán nem érint meg másokat (kerüli 
a kézfogást, stb). 49,8 százalékuk 
kerüli a tömegközlekedési eszközö-
ket, 13,4 százalék pedig állandóan 
maszkot visel, ha közterületre kell 
mennie.

 Ugyanakkor az alkalmazottak 28,4 
százaléka vallotta azt, hogy ha hosz-
szabb időre szünetel az oktatás, nincs, 
akire bíznia gyermekét.

 A BestJobs 2020. március 9-e és 16-a 
között végezte el felmérését egy 1262 
főből és 244 kis- közép- és nagyvállal-
kozásból álló mintán.

Szomorú statisztika: a lakosság negyedének nincs félretett pénze

 »   A felmérés-
ben részt vevő 
munkaadóknak 
eközben az 
53,3 százaléka 
nyilatkozott úgy, 
hogy a korona-
vírus-járvány 
romániai súlyos-
bodása esetén 
is van terve a 
vállalkozása 
életben tartá-
sára. 




