Platforma badawcza CATI-System powstała w celu kompleksowej obsługi klientów w zakresie badań statystycznych.
Pozwala ona na sprawną realizację badań telefonicznych (CATI), badań internetowych (CAWI) oraz CAPI
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Badania CATI realizowane są za pomocą
nowoczesnego
autorskiego
panelu
badawczego firmy i przeprowadzone
przez doświadczonych ankieterów firmy
Biostat.
System
Cati-System
pozwala
na
przygotowanie
zarówno
prostych
kwestionariuszy, jak i skomplikowanych,
wieloetapowych badań zawierających
treści multimedialne. Dzięki unikalnemu
mechanizmowi tworzenia szablonów
przygotowanie kwestionariuszy jest
szybkie, a interfejs użytkownika łatwy w
obsłudze i wydajny.
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RAPORTY / STATYSTYKI
Wśród dodatkowych zalet systemu CatiSystem wymienić należy również: moduł
statystyk całego badania i poszczególnych
ankieterów oraz podgląd wypełnionych
formularzy.
Statystyki postępów badania
Dostępny jest moduł śledzenia statystyk
postępów badania w określonej przez
użytkownika skali czasu. Dodatkowo, przy
pomocy tych statystyk można kontrolować
pracę teleankietorów.
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RAPORTY / STATYSTYKI
Rozkład odpowiedzi na pytania dostępny na
bieżąco Zarówno w trakcie, jak i po
zakończeniu badania dostępny jest podgląd
rozkładu odpowiedzi. Wyniki przedstawiane
są graficznie na wykresie oraz w postaci
liczby i udziałów wskazań.
Eksport danych w popularnych formatach
Opcja eksportowania wyników badania jest
aktywna bez względu na etap realizacji.
Mogą być one zapisywane w postaci plików
Worda, Excela, a także w formatach CSV
lub SPSS.
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STATYSTYKI POSTĘPÓW BADANIA

Dostępny jest moduł śledzenia statystyk
postępów badania w określonej przez
użytkownika skali czasu. Dodatkowo, przy
pomocy tych statystyk można kontrolować
pracę teleankietorów.
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Rozkład odpowiedzi na pytania dostępny
na bieżąco.
Zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu
badania dostępny jest podgląd rozkładu
odpowiedzi. Wyniki przedstawiane są
graficznie na wykresie oraz w postaci
liczby i udziałów wskazań.
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Eksport danych w popularnych formatach
Opcja eksportowania wyników badania jest
aktywna bez względu na etap realizacji.
Mogą być one zapisywane w postaci plików
Worda, Excela, a także w formatach CSV
lub SPSS.

| tel.: (+48) 32 422 17 07 | mail. biuro@biostat.com.pl |

Prezentacja Graficzna

Aby lepiej zwizualizować dane, istnieje
możliwość ich prezentacji za pomocą
różnego rodzaju wykresów. Wykresy
liniowe, kołowe lub pasek postępu to
opcjonalne metody prezentowania danych,
które możemy zastosować.
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Moduł tworzenia ankiet
Moduł pomocy na każdym etapie tworzenia formularzy
Użytkownicy uzyskują wsparcie z poziomu automatycznego
modułu helpdesk, uruchomionego w ramach platformy.
Funkcja ta pozwala otrzymać odpowiedź na najczęściej
pojawiające się pytania, co znacznie usprawnia korzystanie z
oprogramowania.
Treści graficzne i multimedialne w formularzach
Za sprawą intuicyjnego interfejsu, bardzo prostym zadaniem
staje się zamieszczanie w ankietach materiałów graficznych
oraz audiowizualnych.
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Moduł tworzenia ankiet
Szablony pytań
W systemie zdefiniowane są podstawowe typy pytań
(jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwarte, z listą wyboru),
dzięki czemu szybciej można tworzyć kolejne pytania w
formularzu. Istnieje też możliwość wprowadzenia własnych
szablonów pytań zapisywanych w panelu użytkownika.
Kreator pytań
Na podstawie najczęściej występujących typów pytań
(jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwarte, z listą wyboru)
stworzyliśmy narzędzie kreowania pytań. Wystarczy
wprowadzić numer i treść pytania, a także wybrać, jakiego ma
być typu i jakie możliwości odpowiedzi ma zawierać, by system
stworzył za nas odpowiednie pola w ankiecie.
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Analiza próby
Walidacja analizy próby
Moduł analizy próby umożliwa kontrolę nad
próbą poprzez wykluczenie nadmiarowych
respondentów. Analiza próby może zostać
stworzona w oparciu o jedno bądź więcej
pytań znajdujących się w kwestionariuszu.
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Newsletter
Moduł Neswlettera to jeden z najbardziej rozbudowanych
modułów. Pozwala na stworzenie grup odbiorców do których
chcemy wysłać kampanie. Możemy zarówno importować jak i
eksportować bazy użytkowników, korzystać z wcześniejszych
baz jak i ręcznie wpisywać adresy email.
Kreator kampanii pozwala na określenie wszystkich parametrów
nadawcy, planowanie wysyłki o określonej godzinie. Kreator
samej wiadomości umożliwia przygotowania wiadomości za
pomocą edytora jak i w języku HTML oraz dodawanie
załączników. Rozbudowany system raportów, pozwala na
dostęp do wszystkich statystyk m.in. otwarcia, odbicia,
przekierowania.
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Newsletter
Zgodnie z obowiązującym prawem, wprowadziliśmy
możliwość wypisania się z listy mailingowej co skutkuje
rezygnacją z otrzymywania wiadomości email. Daje to
swobodę użytkownikom oraz pewność, że nasza
wiadomość jest zgodna z literą prawa i minimalizuje
ryzyko znalezienia się w spamie.
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