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Mobilapp medför ökad transparens inom organisationer 
Sympa breddar sin HR-tjänst genom företagsköp 

Helsingfors den 15 juni 2016 - Sympa, Nordens snabbast växande leverantör av HR-tjänster, 

fortsätter sin resa mot att skapa en heltäckande HR-tjänst genom att köpa mobilapplikationen 

Pulse av finska Apped Oy. Applikationen mäter välbefinnandet på arbetsplatsen och möjliggör 

aktivt lyssnande av personalen i realtid med hjälp av korta frågor och snabba pulsmätningar, och 

den kommer att integreras med Sympas nuvarande HR-lösning. 

Under de tre senaste åren har Sympa dubblat sin storlek, och företagets SaaS-produkt, HR-systemet Sympa HR, kan 

användas på alla typer av enheter.  När Pulse blir tillgängligt för Sympas kunder under 2017 kommer det att innebära 

en ordentlig utökning av det mobila utbudet. Den nya appen erbjuder en värdefull tilläggstjänst, då de informella 

pulsundersökningarna lyfter aktuella ämnen och ökar därmed medvetenheten i hela organisationen. 

Tilläggstjänsten gör att Sympa HR lämpar sig ännu bättre för organisationer som strävar mot en högre grad av 

transparens och mer dynamiskt beslutsfattande. De lätthanterliga pulsundersökningarna utvecklar teamcentrerat 

arbete och underlättar kommunikationen inom hela organisationen, då personalen engageras till att gemensamt 

diskutera eller kommentera ämnen och beslut. Pulsmätningarna kan skapas på initiativ av vilken användare som helst 

och resultaten uppdateras i realtid och är synliga för alla inom organisationen. 

- Trenden pekar på att många företags misslyckanden beror på stelt ledarskap, vilket leder till att kunnig arbetskraft 

söker sig vidare. Självorganiserande företag och självstyrande team ligger bakom fler av det nutida affärslivets 

framgångshistorier. Vi vill stötta våra användare i att aktivera sina team och att avveckla hierarkier som sätter käppar 

i hjulet för dynamiskt beslutsfattande, säger Keijo Karjalainen, Sympas VD och grundare. 

Tack vare pulsundersökningarna svarar Sympas heltäckande HR-tjänst allt bättre på de krav som framtidens HR ställer. 

- Nyckelorden för modern HR (och för vilken modern molntjänst som helst) är snabbhet, användarvänlighet och 

mobilitet. Dessutom är det en självklarhet att på ett genuint sätt ta personalen i beaktande, fortsätter Karjalainen.    

Appen Pulse kommer att integreras till existerande företagssystem och den använder datan på ett smidigt, effektivt 

och användarvänligt sätt. För tillfället kräver applikationen inloggning via ett Microsoft Office 365 - konto, men under 

hösten kommer Sympa att flytta över applikationen helt till sitt egna HR-system. Arbetstagarna kan enkelt använda 

applikationen direkt i sin smartphone. 
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Om Sympa 

Sympa har blivit den snabbast växande leverantören av HR-lösningar i Norden, tack vare kombinationen av fantastisk mjukvara och otroligt nöjda 

kunder. Sympa HR är ett fullt integrerbart, globalt och molnbaserat HR-system, som stödjer hela anställningens livscykel. Sympa grundades 2005 av 

Kejio Karjalainen och hans syster Taina, och i skrivande stund har det familjeägda företaget 60 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna 

och på de finska högkvarteren, såväl som flertalet internationella samarbetspartners. Med stöd från investerare, så som Alfvén & Didrikson, 

fortsätter Sympa sin tillväxt och att leverera tjänsten till sina över 400 nuvarande kunder i fler än 50 lände.r sympa.com 

Om Apped 

Apped grundades i Helsingfors 2015 och har sedan dess utvecklat molnteknologi som revolutionerat B2B-tjänster. Med teknologi som grundar sig på 

användarens identitet sköts integrationer och autentiseringar till företagssystem automatiskt, och att skapa applikationer som använder sig av 

företagets existerande data och processer är snabbt, förmånligt och säkert med Appeds teknologi. Pulse är den första appen som skapats med 

Appeds molnteknologi, samtidigt som den löser det kritiska behovet att förstå personalens välmående i realtid. apped.com 
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