	
  

	
  

PulsAnalys är ett effektivt och enkelt verktyg för att göra profiler som lyfter fram styrkor
hos en person eller ett team. Resultatet används för att tillvarata, inspirera & utveckla
människor och kan följas upp med personlig coachning.

Vad ingår i PulsAnalys?
PulsAnalys är ett verktyg som ger ökad förståelse för vad som driver och motiverar varje
person. Dr. William Maulton Marston skapade DiSC-teorin som är en internationellt ofta
använd modell för att göra personprofiler. PulsAnalys baseras på just DiSC-teorin, och består av
fyra integrerade delar:
Personlig Profil
Index (PPI)

Team Profil Index
(TPI)

Jobb Profil Index
(JPI)

360 Person Index
(360PI)

Med PPI mäter vi en
persons beteende.
Styrkan är hur träffsäkert den synliggör hur
en person prioriterar i
olika situationer.

Med TPI får man en
tydlig bild över de
personer som ingår i ett
team. Teamet skapar en
kravprofil på hur de vill
att teamet skall se ut
för att vara
framgångsrikt och detta
matchas mot teamets
styrkor.

JPI hjälper företag att
skapa en gemensam
bild på den yrkesroll
som skall tillsättas. Med
analysen skapas en
kravprofil som är viktig
för rollen och profilen
visas i en tydlig graf där
man kan se och matcha
mot kandidaternas PPI.

360PI är en analys där
personer skattar
varandra och underlaget kan användas för
t.ex. personlig
utveckling och
medarbetarsamtal.

Resultatet används för
att skapa
högpresterande team,
allt från styrelser,
lednings-grupper,
säljteam, projektgrupper
mm.

JPI används på ett
effektivt sätt vid
rekrytering, omplacering och personlig
utveckling.

Områden där PPI
används på ett effektivt
sätt är inom personlig
utveckling, ledarskap,
säljutveckling,
kommunikation, gruppoch teamutveckling
samt utvecklings-samtal.

Analysen är ett effektivt
verktyg för att förbättra
kommunikation och
samarbete mellan chef
och medarbetare samt
medarbetare
sinsemellan.

När kan man använda PulsAnalys?
PulsAnalys används med fördel av chefer, ledare, projektledare, säljledare, rekryterare,
HR/personalavdelningar, coacher och konsulter vid till exempel anställning, medarbetarsamtal,
när en grupp ska sättas samman etc. Verktyget kan även användas vid personlig utveckling och
coaching.
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Hur fungerar PulsAnalys?

Du tar ställning till 25 påståenden, vilket tar ca 10 minuter. Resultatet varierar beroende på vilket
alternativ du väljer; i Lite-versionen får du en skriftlig beskrivning, medan det fullständiga
alternativet dessutom utmynnar i en graf som visar hur dina styrkor samverkar. Genom
återkoppling med en certifierad PulsAnalys-användare får du en analys som ger dig större
förståelse för resultatet, och hur du kan använda dig av det.
För Team-, Jobb- och 360 Person Index har vi en liknande process vilket gör PulsAnalys till ett
kostnadseffektivt verktyg, då den tar minimal tid i anspråk och uppnår snabba resultat.

Vad kostar det?
En skriftlig PPI (Lite-version, enbart text)

499 kr

En skriftlig PPI (fullständig, text och graf) samt en timmes
återkoppling för att gå igenom resultatet
TPI, JPI samt 360PI

1.995 kr
Be om offert

Priser anges exkl. moms och per person. För större grupper, kontakta oss för offert. Scintillate
förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Erbjudande – kampanj
Du får en personlig profil (PPI) över dina styrkor
samt en återkoppling med analys av resultatet.
Dessutom fem coaching-timmar för att precisera
dina mål och utveckla din handlingsplan.

Om Scintillate
Företaget Dahlberg & Douhan Scintillate AB drivs av Sanna Dahlberg och Marie Douhan Seabra
med visionen att göra positiv skillnad för andra. Sedan 2013 är vi certifierade användare av
PulsAnalys.
Sanna Dahlberg	
  

Marie Douhan Seabra

	
  

070-554 72 00
marie@scintillate.se

0730-715303
sanna@scintillate.se
Internationellt certifierad coach
enligt ICC.

Varmt välkommen att tillsammans med oss
få reda på mer om dina styrkor!
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