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CO TO JEST FOCUS AUDIT TOOL?

FOCUS to narzędzie, które powstało z myślą o firmach ceniących sobie rzetelną ocenę i czas – swój

i swoich pracowników. To nowoczesna platforma online, która wspiera firmy w weryfikacji umiejętności

językowych kandydatów, pracowników i uczestników szkoleń.

Co możemy Ci zaoferować?

Testy online z 24 języków, które mogą ocenić 5 kompetencji językowych. Wyniki w oparciu o skalę CEFR są gotowe w max. 48

godzin, wraz z rekomendacjami do dalszej nauki. Z nami możesz oszczędzać czas i pieniądze!

sprawdź: focusaudits.eu

Łatwo wybrać najlepszych pracowników do zespołu w procesie rekrutacji i zniwelować konieczność generowania kosztów

oraz czasu potrzebnych na doszkolenie językowe.

Realnie ocenić skalę zwrotu z inwestycji w rozwój kompetencji językowych swoich pracowników.

Na podstawie szczegółowych wyników, możesz określić dla kogo w zespole szkolenia językowe stanowią cel strategiczny, co

generuje wysokie koszty w budżecie a dla kogo wsparcie z zakresu nauki języków obcych można traktować jako formę benefitu, co

pozwala na dobranie odpowiedniej formy szkoleń dla pracowników.

Otrzymać konkretną informację o poczynionych postępach każdego pracownika indywidualnie oraz w postaci raportu

zbiorczego, uwzględniającego wszystkich audytowanych.

Co zyskujesz wybierając Focus?
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DLACZEGO FOCUS JEST DLA CIEBIE?

Dostęp do platformy w dowolnym 

miejscu i czasie 24/7

Korzystaj z platformy indywidualnie 

bądź z zespołem

Zarządzaj widocznością informacji 

dla pracowników

Możliwość oceny indywidualnej 

bądź grupowej

Pełna kontrola etapów, 

na jakich znajduje się każdy test

Zarządzaj kompetencjami 

językowymi w firmie
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Weryfikuj wiele osób jednocześnie

Oszczędzaj czas i minimalizuj koszty potrzebne na

zorganizowanie oceny kompetencji językowych.

Korzystaj ze standardów w ocenie

Standaryzowana ocena w oparciu o skalę CEFR (A1-

C1) pozwala na łatwe porównanie wielu wyników

audytów.

Dopasuj testy do swoich potrzeb

Wybierz jakie umiejętności językowe chcesz sprawdzić

oraz spersonalizuj komunikację z osobą wykonującą

test. Możemy też stworzyć testy specjalnie dla Ciebie.

Wyniki od razu lub w max. 48 godzin

Wyniki są gotowe od razu po teście (gramatyka,

słownictwo, czytanie) lub max. 48 godzin (pisanie,

mówienie) od zakończenia testu.

Zapewnij sprawną komunikację

Oceń umiejętności językowe, które znacząco

usprawniają komunikację w międzynarodowym

środowisku.

Rozwijaj się szybciej

W prosty sposób wybierz najlepszych pracowników

do swojego zespołu oraz dobierz dla nich najlepsze

formy szkoleń.
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PANEL KLIENTA

W zakładce AUDYTOWANI możesz dodać nowe dostępy do testów i zarządzać dotychczasowo dodanymi. Jeśli

Twoja firma pracuje pod kilkoma projektami, możesz filtrować wyniki wybierając projekt, który Cię interesuje.

W zakładce LICENCJE możesz zobaczyć, które testy zostały przypisane do Twojej firmy i jaka jest cena za każdy

dodany dostęp. Możesz również kontrolować ile dostępów zostało wykorzystanych z każdego z testów. Jeśli Twoja

firma pracuje na platformie pod kilkoma projektami, możesz również filtrować te informacje pod kątem każdego

z nich.

W zakładce PROJEKTY możesz kontrolować wszystkie informacje odnośnie projektów przypisanych do Twojej

firmy.
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JAK WYGLĄDA PRZEBIEG AUDYTU?

 Przybliżony czas wykonania testu w zależności od wybranej wersji wynosi 0,5 – 1,5 godziny.

 W przypadku wystąpienia problemów technicznych istnieje możliwość reaktywacji jednej bądź kilku sekcji.

 Pytania dobierane są rotacyjnie w zależności od stopnia zaawansowania audytowanego.

 Każde z pytań posiada ograniczenie czasowe na wprowadzenie odpowiedzi, minimalizując tym samym 

ryzyko korzystania z dodatkowych pomocy podczas rozwiązywania testu.
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DOSTĘPNE JĘZYKI TESTÓW

Szukasz innych języków? Nie ma problemu!

Skontaktuj się z nami w celu omówienia 

stworzenia testu.
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SEKCJE W TEŚCIE

* Słownictwo jest połączone z gramatyką w testach z języków:

arabski, duński, estoński, fiński, hebrajski, niderlandzki, norweski,

polski, rosyjski, szwedzki.

Aspekty testów, które mogą być dostosowane:

liczba sekcji i pytań;

metody ukończenia sekcji mówienie;

określone polecenia w części pisanie i pytania w części mówienie.

Możesz łatwo korzystać z testów, które są gotowe do przypisania, lub możemy je modyfikować na podstawie naszej

bazy pytań. Możemy również stworzyć nowe testy całkowicie dedykowane Twoim potrzebom.

MÓWIENIE

10 

pytań

GRAMATYKA

25/30/50

pytań

CZYTANIE

5 tekstów 

z pytaniami

PISANIE

1 dłuższe 

polecenie

SŁOWNICTWO*

25/30/50

pytań

sprawdź: focusaudits.eu
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CENNIK

PEŁEN AUDYT – wszystkie sekcje: wyniki w max. 48 godzin

* gramatyka, słownictwo, pisanie, mówienie | ** gramatyka ze słownictwem, pisanie, mówienie | *** gramatyka ze słownictwem, mówienie | **** pisanie, mówienie

(ceny nie zawierają podatku VAT)

35 zł
za 1 audyt

SKRÓCONY AUDYT – gramatyka, słownictwo, czytanie: wyniki od razu po teście

angielski, czeski, francuski, 

hiszpański, portugalski, polski**, 

rosyjski, słowacki, słoweński, 

ukraiński*

duński, estoński**, fiński**, 

grecki, litewski, łotewski, 

niderlandzki, niemiecki, norweski, 

szwedzki, węgierski****, włoski

arabski**, hebrajski***, 

turecki

99 zł / 1 audyt 119 zł / 1 audyt 149 zł / 1 audyt
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arabski*, angielski, czeski, duński, estoński*, fiński, francuski, grecki, hebrajski*, hiszpański, 

litewski, łotewski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski*, portugalski, rosyjski, słowacki, 

słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński*, włoski

35 zł
/ 1 audyt

* bez czytania 

angielski, czeski, francuski, 

hiszpański, portugalski, polski, 

rosyjski, słowacki, słoweński, 

ukraiński

duński, estoński, fiński**, grecki, 

litewski, łotewski, niderlandzki, 

niemiecki, norweski, szwedzki, 

węgierski, włoski

arabski, hebrajski**, 

turecki

69 zł / 1 audyt 89 zł / 1 audyt 119 zł / 1 audyt

SKRÓCONY AUDYT – pisanie, mówienie: wyniki w max. 48 godzin

** tylko mówienie
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PAKIETY

Oszczędzaj więcej kupując więcej! Nasze pakiety dadzą Ci 25 dostępów do testów 

z wybranego języka, które możesz wykorzystać w przeciągu 1 miesiąca.

(ceny nie zawierają podatku VAT)

sprawdź: focusaudits.eu

SKRÓCONY AUDYT – gramatyka, słownictwo, czytanie: wyniki od razu po teście

arabski*, angielski, czeski, duński, estoński*, fiński, francuski, grecki, hebrajski*, hiszpański, 

litewski, łotewski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski*, portugalski, rosyjski, słowacki, 

słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński*, włoski

25 zł
/ 1 audyt

* bez czytania 

PEŁEN AUDYT – wszystkie sekcje: wyniki w max. 48 godzin

* gramatyka, słownictwo, pisanie, mówienie | ** gramatyka ze słownictwem, pisanie, mówienie | *** gramatyka ze słownictwem, mówienie | **** pisanie, mówienie

angielski, czeski, francuski, 

hiszpański, portugalski, polski**, 

rosyjski, słowacki, słoweński, 

ukraiński*

duński, estoński**, fiński**, 

grecki, litewski, łotewski, 

niderlandzki, niemiecki, norweski, 

szwedzki, węgierski****, włoski

arabski**, hebrajski***, 

turecki

89 zł / 1 audyt 109 zł / 1 audyt 119 zł / 1 audyt

Zainteresowany długofalową współpracą? Skontaktuj się z nami w celu poznania specjalnej oferty!
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WYNIKI AUDYTU

Dla testów zawierających jedynie sekcję:

gramatyka, słownictwo, czytanie, raporty

są tworzone od razu po teście. Dla

testów z sekcjami sprawdzanymi przez

audytora (mówienie, pisanie) raporty są

gotowe w przeciągu max. 48 godzin

(2 dni robocze). Wyniki opracowane są

w oparciu o skalę CEFR (A1-C1),

zaakceptowaną przez Radę Europy.

W raporcie podawany jest ogólny wynik

oraz wynik dla każdej z sekcji wraz ze

szczegółowym opisem umiejętności

językowych opatrzonych komentarzem

audytora i zaleceniami do dalszej nauki.

Możemy również przygotować szkolenia

językowe w oparciu o uzyskane wyniki.
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KIM JESTEŚMY?

Doświadczenie
Focus to platforma, której pierwszy projekt powstał po

rozmowie z jednym z klientów w 2016 roku - od tego

czasu zrealizowaliśmy ponad 20 tysięcy audytów

w ramach kilkudziesięciu projektów. Obecnie Focus

usprawnia weryfikację językową firm na całym świecie.

Innowacyjność
Stale obserwujemy nowe trendy oraz pozostajemy

w bliskich relacjach z partnerami, dzięki czemu regularnie

wdrażamy rozwiązania, które odpowiadają potrzebom

użytkowników platformy.

Profesjonalność i zaangażowanie
Każdy Klient i każde zlecenie jest dla nas niezwykle

ważne. Poszczególne projekty realizowane na platformie

Focus mają przydzielonego indywidualnego koordynatora,

dzięki czemu możemy świadczyć usługi na najwyższym

poziomie.

Gwarancja jakości
Testy oferowane na naszej platformie są przygotowywane

oraz oceniane przez wykwalifikowanych językoznawców,

którzy oprócz znajomości języków, mogą pochwalić się

również doświadczeniem w branży, dla której tłumaczą.

Focus Audit Tool to autorskie narzędzie

szkoły językowej Skrivanek, które pozwala

ocenić kompetencje językowe online

z dowolnego miejsca na świecie, o każdej

porze dnia i nocy. Korzystając z naszej

platformy oszczędzisz czas oraz

zminimalizujesz koszty potrzebne do

sprawdzenia umiejętności językowych

kandydatów do pracy, pracowników,

studentów czy osób aplikujących na studia.

Skrivanek jest agencją tłumaczeń i szkołą

językową znaną z najwyższych

standardów jakości pracy. Dlatego

naszym najwyższym priorytetem było

przełożenie tej wysokiej jakości także na

Focus Audit Tool. Dokładamy wszelkich

starań, aby nasza platforma była intuicyjna,

szybka i prosta w obsłudze.
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CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Skontaktuj się ze mną:

Inga Słowikowska

Product Manager

Telefon: +48 601 587 888

E-mail: inga@focusaudits.eu

lub napisz na: 

contact@focusaudits.eu

Jesteś zainteresowany naszym rozwiązaniem?
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