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Platforma do badań internetowych
Webankieta
Zarządzanie ﬁrmą wymaga podejmowania wielu decyzji wpływających
na kluczowe obszary jej funkcjonowania. Właściwy rozwój produktu,
rozpoznawalność marki oraz budowa lojalności klientów są przykładem
zagadnień, z którymi boryka się współczesna organizacja.
Dzisiaj nie wystarcza już doświadczenie i intuicja. Gruntowne badania,
analiza potrzeb klientów, ocena kontaktu z organizacją na każdym
z touchpointów w badaniach NPS czy VoC, stanowią klucz do podejmowania
właściwych decyzji.
Webankieta umożliwia prowadzenie, zarządzanie i analizę badań, które
napędzają organizacje do przodu. Dostarcza informacji koniecznych do
odpowiedniego rozwoju badaczom, pracownikom marketingu, HR, działów
operacyjnych, a także właścicielom ﬁrm. Internetowa forma badań pozwala
w sposób szybki i ekonomiczny uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania,
bez konieczności angażowania działów IT w przygotowanie kwestionariusza.
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Najważniejsze elementy platformy

Pierwsze pytanie w treści maila
Pierwsze pytanie z ankiety może znaleźć się już
w treści samego zaproszenia. Dla respondenta
do znaczne ułatwienie. Od razu widzi jakiego
typu pytania czekają go w ankiecie. To również
mniejsze prawdopodobieństwo porzucenia
wypełniania ankiety ze względu na
zaangażowanie respondenta na wczesnym
etapie. To w końcu gwarancja pozyskania
odpowiedzi na to jedno najważniejsze pytanie
niezależnie od momentu porzucenia wypełniania.

Stopniowa wysyłka
W klasycznych badaniach satysfakcji realizowanych raz
na kwartał pozwalamy sobie na nie słuchanie klienta
przez całe trzy miesiące. Co więcej analiza zebranych
danych i reakcja na każdy feedback w krótkim czasie
nie jest możliwa. Dlatego stworzyliśmy mechanizm,
który automatycznie wysyła zaproszenia do kolejnego
1% odbiorców z Twojej listy. Dzięki temu codziennie
słyszysz głos swojego klienta i codziennie analizujesz
oraz reagujesz na niewielką porcję feedbacku.

Autoresponder
Jeżeli chcesz badać satysfakcję swoich
klientów po kontakcie z działem obsługi,
to ta funkcja jest właśnie dla Ciebie.
Prześlij nam maila od swojego klienta lub
inny odpowiednio spreparowany mail na

Oferta ważna od dnia 01.06.2017

specjalnie przygotowany adres e-mail. Odbierzemy tego maila i wyciągniemy z niego adres email klienta, którego zaprosimy do badania po 2-3 dniach od ostatniego kontaktu. A to tylko
początek niesamowitych możliwości!

Angażujący widget
Jeśli potrzebujesz skutecznego i mało
inwazyjnego sposobu zebrania opinii,
zaproszenia do pełnej ankiety lub strony z
specjalną ofertą, zapytania dlaczego
respondent ucieka ze strony, widget jest
rozwiązaniem dla Ciebie. Umieść go na swojej
stronie i wyświetl, gdy respondent spełni
określone przez Ciebie reguły, jak odwiedzany
adres url, czas na stronie czy próba jej
opuszczenia. Przekaż zebrane do Google
Analytics, by jeszcze lepiej zrozumieć
zachowanie swoich klientów.

Nie ma poszukiwanej funkcjonalności? Nie ma sprawy.
Ciężko pracujemy, by system, który budujemy, był jak najbardziej dopasowany do potrzeb
naszych klientów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektóre projekty czy badania wymagają
indywidualnego podejścia. Jeśli zatem nie znalazłeś w systemie funkcjonalności, której
potrzebujesz lub chciałbyś zmodyﬁkować aktualne funkcjonalności do swoich potrzeb daj nam
znać. Po analizie Twoich wymagań przedstawimy Ci wycenę, a po jej akceptacji przygotujemy
funkcje dopasowaną dokładnie do potrzeb Twojej ﬁrmy.
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Nowości w 2017/2018 roku
Już od połowy 2017 roku pojawią się kolejno nowości na naszej platformie. Nowy, odświeżony
panel, moduł do tworzenia własnych raportów, nowy kwestionariusz, szybsze zbieranie
danych i wiele więcej!

Nowy kwestionariusz
Wypełnianie ankiet stanie się jeszcze przyjemniejsze. Przez długi czas pracowaliśmy nad
zwiększeniem efektywności wypełniania ankiet. Nowy wygląd zupełnie odmienia sposób
interakcji z użytkownikiem. Będzie szybciej, łatwiej i przede wszystkim mobilnie.
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Dodaj do raportu

Moduł raportowy
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Wybierz umiejscowienie

wybierz jakie informacje chcesz zawrzeć w
raporcie. Gotowy raport wygenerujesz jako
dokument Word, Excel, Powerpoint lub PDF.

Dodaj

Survey on Cloud
Szykujesz naprawdę duże badanie? Nie ograniczaj
się. Dzięki zastosowaniu technologii cloud już
wkrótce będziemy w stanie dynamicznie skalować
usługę i błyskawicznie zbierać feedback od setek
tysięcy respondentów w tym samym czasie.

Wdrożenie On-Premise NOWOŚĆ
Jeżeli potrzebujesz bardziej zaawansowanych rozwiązań, dedykowanych funkcjonalności lub
integracji z innymi narzędziami, które działają w Twojej ﬁrmie rozwiązanie On-Premise jest dla
Ciebie. Dzięki temu będziesz miał całkowity wpływ na funkcjonalności narzędzia, bazując na
wyjściowej wersji naszej platformy.
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Bezpieczeństwo danych,
stabilność i plany awaryjne

Bezpieczeństwo danych, stabilność i plany awaryjne
Bezpieczeństwo ma dla nas bardzo szczególne znaczenie. Na to szerokie pojęcie składa się
bezpieczeństwo danych, stabilność systemu informatycznego, tworzenie kopii zapasowych,
plany awaryjne i wdrożenie oraz stosowanie odpowiednich procedur. Przewidywanie i
przeciwdziałanie potencjalnym incydentom bezpieczeństwa, od tych najmniejszych do tych
największych, jest bardzo ważną częścią naszej działalności. Dlatego w naszej organizacji
wdrożyliśmy wiele procedur i zabezpieczeń, aby dane naszych klientów były bezpieczne jak w
banku, a usługa dostępna zawsze wtedy, kiedy jest potrzebna.

Oferta ważna od dnia 01.06.2017

Serwery w Polsce
Polskie prawo nie rekomenduje przetwarzania danych osobowych na serwerach ulokowanych
poza Unią Europejską (np. w Stanach Zjednoczonych), jako że standardy jakości i wymogi
bezpieczeństwa są tych krajach znacznie niższe niż w naszym kraju. Serwery Webankiety są
ulokowane w Polsce, co zapewnia zgodność ze wszystkimi przepisami prawa ustanowionymi
przez GIODO, jako że obowiązują nas te same regulacje prawne. Infrastruktura dzierżawiona
jest od polskiej ﬁrmy Unizeto, będącej częścią Grupy Asseco, dzięki czemu zapewniamy
gwarancję najwyższej jakości i stałej dostępności usługi.

Podwójny backup danych
Codziennie wykonywana jest pełna kopia zapasowa danych klientów jak również całego
środowiska produkcyjnego. Kopie także znajdują się na terenie Polski i to w dwóch ośrodkach,
na wypadek, gdyby jeden z nich uległ całkowitej katastroﬁe, np.: powodzi, pożaru, czy nawet
ataku terrorystycznego. Stworzony jest plan działania na każdą ewentualność, a nasi klienci
mogą spać spokojnie.

Cykliczne audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne
Nasz system informatyczny ulega ciągłej ewolucji. Cały czas dokładamy nowe funkcje lub
ulepszamy już istniejące. Każda nowość niesie za sobą ryzyko wprowadzenia nowych błędów i
luk w bezpieczeństwie, ale dzięki cyklicznej współpracy z zewnętrznym podmiotem
realizującym testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa, serwis jest dokładnie sprawdzany
przy każdej aktualizacji. Ryzyko wycieku danych jest w tym przypadku znikome.

Ochrona danych osobowych
Ochrona powierzonych nam danych osobowych jest dla nas szalenie ważna. Na każdym
kroku doświadczamy sytuacji, w której nasi partnerzy i klienci uczą się od nas prawidłowego
obchodzenia się z tego typu danymi. Możemy śmiało nazywać się liderem zarządzania danymi
osobowymi i spełnienia wszelkich wymagań ze strony GIODO. Wiemy też doskonale, że
ochrona danych osobowych to nie tylko jednorazowe zabezpieczenia, ale ciągły proces. Z tego
powodu współpracujemy z zewnętrznym podmiotem, który szkoli naszych pracowników w tej
tematyce i regularnie wykonuje audyty bezpieczeństwa. Dostęp do danych klientów jest
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możliwy tylko przez osoby do tego upoważnione i tylko ze znanych, określonych wcześniej
lokalizacji (jak biuro Get Feedback). Każdy upoważniony do wykonywania takich operacji
odbywa cykliczne szkolenia, aby nie zapomnieć, jak ważne są dane klientów i jak ostrożnie
należy się z nimi obchodzić.

Zaszyfrowane połączenia
Logowanie, przesyłanie danych w formularzu kontaktowym, wypełnianie ankiet, czy w końcu
zarządzanie badaniami na koncie. Te wszystkie działania w ramach serwisu są zabezpieczone
najnowszą wersją protokołu SSL w wersji TLS 1.2. Dzięki temu mamy pewność, że dane nie
zostaną przechwycone czy podsłuchane na drodze od komputera klienta lub respondenta do
naszych serwerów. Cyklicznie aktualizujemy protokół i poddajemy go odpowiedniemu
audytowi.

High Availability Architecture
Serwery Webankiety są zestawione w architekturze umożliwiającej łatwe skalowanie zasobów
i łatwe zarządzenie nimi w trakcie awarii czy przerw konserwacyjnych. Webankieta działa na
bliźniaczych serwerach i nawet, jeśli jeden z nich będzie miał chwilową awarię, drugi
automatycznie przejmuje jego zadania. W ten sposób zachowana jest ciągłość działania
serwisu.
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Najpopularniejsze zastosowania

Najpopularniejsze zastosowania
Platforma Webankieta pomaga podejmować lepsze decyzję w każdym z działów organizacji.
Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi, ankiety są w stanie bez dodatkowego szkolenia
przygotowywać pracownicy działów marketingu, działów HR oraz analitycy i badacze. Poniżej
prezentujemy listę najpopularniejszych typów badań, które nasi klienci realizują przy naszej
pomocy.
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Badania klientów

•

Ankiety satysfakcji klientów

•

Wskaźnik Net Promoter Score i programy Voice of Customer

•

Badanie potrzeb klientów

•

Ocena ostatniego kontaktu

Badania pracowników

•

Ankiety oceny pracownika, ocena 360° i 180°

•

Ewaluacja szkoleń, konferencji, warsztatów

•

Badanie zadowolenia z pracy i potrzeb szkoleniowych

•

Testy wiedzy

Badania internautów i odwiedzających stronę WWW

•

Badania użyteczności strony

•

Analiza powodów porzucenia koszyka lub procesu zakupowego

•

Badanie satysfakcji z wizyty na stronie i realizacji założonego celu

•

Formularze rejestracji lub zapisów

Badania rynku i opinii społecznej

•

Badania opinii publicznej

•

Ewaluacje projektów unijnych

•

Badania mieszkańców regionu
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Wieloletnie doświadczenie w badaniach online

Zaufało nam już ponad 2500 klientów.
Od małych ﬁrm, przez średnie przedsiębiorstwa, po duże korporacje. W badaniach
realizowanych dla naszych klientów zbieramy ok. 200 tys opinii miesięcznie. Wybrani klienci
wykorzystujący nasz system m.in. do badań satysfakcji klientów:

„Jesteśmy wyjątkowo zadowoleni z zaangażowania
zespołu Webankieta przy codziennej pracy z nami,
bieżącego wsparcia i dyspozycyjności przy realizacji
licznych badań on-line, jak też z rozwiązań oferowanych
przez serwis.
Webankieta to nie tylko dostawca narzędzi do realizacji
ilościowych badań on-line, ale partner do współpracy
i dlatego polecamy ją innym firmom, które poszukują
rzetelnej firmy do prowadzenia ilościowych badań
on-line.”
Beata Dąbrowska, Specjalista ds. Badań i Analiz Rynku, Medicover Sp. z o.o.
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Zaufali nam
•

AmRest Holdings

•

PKO BP Ubezpieczenia

•

Bank Pekao

•

Polkomtel i Cyfrowy Polsat

•

Brian Tracy Polska

•

Polskie Koleje Państwowe

•

Budimex

•

Scania Polska

•

BNP Paribas

•

TUiR / TUnŻ WARTA

•

Danone

•

UPC Polska

•

DHL Express

•

Volkswagen Group Polska

•

Empik

•

ING Bank Śląski

•

InPost i Grupa Integer

•

Itaka

•

Link 4

•

Nationale Nederlanden

•

Nestle

•

Netia

•

Nike Poland

•

PGE Polska Grupa Energetyczna

•

Pekao Leasing

•

Peugeot Polska
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Opis pakietu VIP
Pakiet VIP to rozwiązanie dla dużych ﬁrm i korporacji potrzebujących niestandardowych
rozwiązań. Jeśli chcesz wdrożyć platformę badawczą w swojej organizacji, planujesz wysyłkę i
zbieranie odpowiedzi w bardzo wysokich ilościach, zamierzasz przetwarzać dane osobowe i
potrzebujesz odrębnej umowy oraz zwiększonego poziomu bezpieczeństwa czy też
potrzebujesz niestandardowych rozwiązań programistycznych, skontaktuj się z nami i opisz
nam swój projekt i swoje potrzeby. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze i najbardziej dopasowane
rozwiązanie.
Pakiet VIP obejmuje:
2 lub więcej kont użytkowników i współdzielenie ankiet – pakiet umożliwia na
prowadzenie badań przez wielu niezależnych użytkowników z możliwością współdzielenia
ankiet między kontami. Jeśli potrzebujesz więcej kont, daj nam znać.
Obsługa dużych wolumenów – jeśli zbierasz więcej niż 10 000 wypełnień w miesiącu,
wysyłasz więcej niż 40 000 zaproszeń (lub generujesz więcej niż 40 000 tokenów) czy
korzystasz z narzędzi do badań www na stronach o dużym ruchu, to zdecydowanie
zasługujesz na wyjątkowe traktowanie. Naszym zadaniem jest zapewnienie stabilności, a także
komfortu jego obsługi na każdym etapie projektu. Dlatego by odpowiednio przygotować
platformę musimy być odpowiednio poinformowani.
Dedykowane umowa i SLA – gdy planujesz korzystać z platformy przez co najmniej 12
miesięcy i nasze standardowe warunki nie będą wystarczające, możemy podpisać
dedykowaną umowę w której np. określimy poziom świadczonych usług, czasy reakcji na
incydenty lub też kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.
Zwiększone środki bezpieczeństwa i ochrony danych – gdy oferowane przez nas
standardowe środki bezpieczeństwa są niewystarczające, możemy przygotować dla Ciebie
rozwiązania dedykowane jak ograniczenie możliwości logowania do panelu użytkownika, tylko
dla określonych zakresów adresów IP, czy też wprowadzenie rygorystycznej polityki haseł,
gdzie wymuszana jest ich zmiana co 30 dni i stosowanie w nich znaków specjalnych.
Integracje z zewnętrznymi systemami i automatyzacja procesów – gdy chcesz
przygotować niestandardowe rozwiązanie, zintegrować Webankietę ze swoimi narzędziami i
potrzebujesz pomocy naszych programistów, powiedz nam jakie są Twoje potrzeby, a
wspólnie przygotujemy najlepsze rozwiązanie.
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Cennik

Bazowa cena kont dostępu w Pakiecie VIP – wielu
użytkowników

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z działem sprzedaży
w celu poznania Państwa potrzeb. Nasi doradcy pomogą wybrać
idealne rozwiązanie dopasowane do możliwości ﬁnansowych
przedsiębiorstwa.
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O firmie
Od 2007 roku zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie
internetowych badań ankietowych. Prowadzimy trzy platformy: Webankieta – ukierunkowana
na rozwiązania biznesowe, Startquestion - ukierunkowana na klientów międzynarodowych
oraz Ankietka.pl – ukierunkowana na studentów i osoby prywatne. Dzięki naszemu systemowi
ankietowemu tysiące osób zebrało w łatwy sposób informacje, które pomogły im podjąć
właściwe decyzje. W ankietach przeprowadzonych przez ﬁrmy, studentów, organizacje nonproﬁt i osoby prywatne wzięło już udział ponad 7 mln respondentów, którzy wyrazili swoje
zdanie wypełniając kwestionariusz on-line.
Jesteśmy oﬁcjalnym partnerem technologicznym Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i
Opinii, organizacji zrzeszającej kilkuset członków zajmujących się profesjonalnie badaniami
rynku. Rekomendacja PTBRiO stanowi najwyższą formę uznania.
Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami przyniesie Państwu wiele satysfakcji.

Dane firmy
Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna
ul. Solec, nr 81B, lok. 73A,
00-382 Warszawa
e-mail: kontakt@webankieta.pl
tel.: 22 207 25 10

Kontakt
Sprzedaż - Polska
e-mail: sprzedaz@webankieta.pl
tel.: +48 505 782 372
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