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Εξοργιστική Smart HR …προχειρότητα από την διοίκηση του ΟΤΕ για μια ακόμα φορά.
Συναδέλφισες, συνάδελφοι,
Για μια ακόμα φορά η διοίκηση του ΟΤΕ μας τονίζει με έμφαση ότι η προχειρότητα που εχουμε επισημάνει
τα τελευταία χρόνια σε ότι καινούργιο εφαρμόζεται στον ΟΤΕ είναι πλέον νομοτελειακής ισχύος.
Το δόγμα «Στου κασίδη το κεφάλι έμαθα να κουρεύω» εχει γίνει οδηγός μιας διοίκησης η οποία το
τελευταίο «φρούτο» το οποίο πάσαρε στην καθημερινότητα μας ακούει στο όνομα Smart HR.
Μας το παρουσίασε ως ένα ακόμα τεχνολογικό επίτευγμα το οποίο θα κάνει τη ζωή μας πιο έυκολη και αντί
αυτού ζούμε μοναδικές στιγμές με ένα σύστημα το οποίο ούτε την προσέλευση και αποχώρηση από την
εργασία μας δεν μπορεί ακόμα να καταγράψει.
Σωρεία προβλημάτων αντιμετωπίζονται στην
καθημερινότητα μας, τα οποία είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν θα εχουν λυθεί ούτε σε ένα χρόνο από σήμερα.
Το χειρότερο είναι ότι ετοιμάζονται να εκδοθούν τα λεγόμενα «χαρτάκια» της μισθοδοσίας μας κοινώς η
αποτύπωση της μηνιαίας μας εργασίας μέσω του Smart ΗR. Μάλιστα ακούγεται ότι αυτό θα γίνει και
νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί και αυτό μας γεμίζει προβληματισμό και αγανάκτηση, βλέποντας ότι
το σύστημα υστερεί ακόμα στα βασικά.
Κύριοι της διοίκησης αποσύρετε άμεσα την τραγική έκδοση του Smart Hr επανεξετάστε την και φέρτε
την και πάλι πίσω προς εφαρμογή όταν εχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον οι βασικές λειτουργίες της
καθημερινότητας.
Ζήσαμε το χάλι του WFM στο παρελθόν στις υποτιθέμενες δοκιμαστικές του εκδόσεις και μέχρι να ισιώσει
το σύστημα οι συνάδελφοι μας είχανε γίνει «λάστιχα». Ζήσαμε επίσης το μαύρο χάλι του Siebel το οποίο κι
αυτό μας εχει γεμίσει με ατέλειωτες αναμνήσεις προχειρότητας και προβλημάτων. Σας πληροφορούμε
λοιπόν ότι ως εδώ και μη παρέκει με την προχειρότητα και τους πειραματισμούς στις πλάτες της
τραγικής καθημερινότητας των συναδέλφων ιδίως της πρώτης γραμμής. Παιχνίδια εις βάρος μας που
σχετίζονται ιδίως με την μισθοδοσία και αφορούν «το ψωμί» που κουβαλάμε με ιδρώτα στα σπίτια μας από
αυτούς που μας εχουν κάνει «πειραματόζωα» δεν θα τα ανεχτούμε.
Οσον αφορά την αντικατάσταση των Tablet των συναδέλφων μας τεχνικών, πιστεύουμε κι ευχόμαστε τα
καινούργια Tablets να είναι εύχρηστα και να μην πολλαπλασιάσουν τα ήδη πάρα πολλά προβλήματα των
συναδέλφων μας στο πεδίο. Για τα παλιά Tablets έχουμε να προτείνουμε να δοθούν με ένα συμβολικό
τίμημα στους συναδέλφους μας σαν μια ελάχιστη αναγνώριση του δύσκολου καθημερινού αγώνα για την
εξυπηρέτηση των συνδρομητών της εταιρείας. Το αίμα που «φτύνουν» καθημερινά οι συνάδελφοι μας στο
πεδίο για να μπορεί ο ΟΤΕ να βρίσκεται στην κορυφή της κερδοφορίας της δεκαετίας όπως αυτοδιαφημίζεται,
δεν ισοσταθμίζεται με κανένα υλικό αντάλαγμα, απλά η παράδοση των Tablets στους συναδέλφους μας θα
θεωρήσουμε ότι είναι μια ελάχιστη πράξη αναγνώρισης.
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