Mark
Μια cloud υπηρεσία Αξιολόγησης και Ανάλυσης Πληροφοριών
Ένα σύγχρονο εργαλείο για να σχεδιάσετε, επιβεβαιώσετε και
προσαρμόσετε ανάλογα την επιχειρηματική σας στρατηγική.

Γνωρίστε καλύτερα το κοινό που σας ενδιαφέρει.
Αξιοποιήστε τη γνώση σας για να σχεδιάσετε τις επόμενες κινήσεις σας
ώστε να βελτιώσετε τον τρόπο που το προσεγγίζετε
και να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη σας.

Τo μόνο που χρειάζεστε είναι μια σύνδεση στο Internet.

Χρησιμοποιήστε το
μεταξύ άλλων:

Qmark για να ενεργοποιήσετε

 Έρευνες Αγοράς
 Αξιολογήσεις Προϊόντων & Υπηρεσιών
 Δημόσιες Σφυγμομετρήσεις
 Ικανοποίηση Πελατών
 Αξιολογήσεις Σεμιναρίων
 Έρευνες & Αξιολογήσεις Προσωπικού
 Εντοπισμό Τάσεων
Το

Qmark προσφέρει:

Κατασκευή έξυπνων ηλεκτρονικών μέσων συλλογής πληροφοριών όπως ερωτηματολογίων και
ερευνών αγοράς κάθε είδους, μέσω web.

Μοντέλο εφαρμογής αξιολόγησης για αυτόματη βαθμολόγηση και κατάταξη των απαντήσεων.

Συλλογή on-line απαντήσεων από τους συμμετέχοντες, μέσω οποιασδήποτε συσκευής συνδεδεμένης
στο internet και με χρήση QR code.

Στατιστικές, απλές και συνδυαστικές Αναλύσεις Αποτελεσμάτων σε βάθος και αξιολόγησή τους.
Εμφάνιση με διαγράμματα και πίνακες.

Εκτός από τα παραπάνω σας παρέχουμε πρόσθετα εργαλεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Προβαίνουμε σε υπολογισμούς του ROI (ROAI) ανά καμπάνια, ή άλλες προωθητικές
ενέργειες. Εκπονούμε και σας παραδίδουμε ολοκληρωμένη μελέτη ανάλυσης δεδομένων
στο τέλος της έρευνας και συμβουλές για την προσαρμογή της στρατηγικής σας .

Καλέστε για Συμμετοχή
Καλέστε το κοινό που σας ενδιαφέρει για να
συμμετάσχει στην έρευνα και δώστε πρόσβαση:
•Με χρήση QR code που θα αναρτηθεί σε επίκαιρα
σημεία, ανάλογα το κοινό που στοχεύετε.
•Από το web site ή το Facebook.
•Μέσω ηλεκτρονικών προσκλήσεων, με SMS.
Ανάλογα με τους κανόνες που θέσατε μπορείτε να

Δημιουργήστε Έρευνες και
Ερωτηματολόγια

ελέγχετε την συμμετοχή, να απορρίπτετε διπλές
συμμετοχές, να δώσετε στους συμμετέχοντες τη
δυνατότητα επανελέγχου και τροποποίησης των

Δημιουργείστε εύκολα και γρήγορα σύμφωνα με τις

απαντήσεων. Μπορείτε επίσης να θέσετε

ανάγκες σας έξυπνα ηλεκτρονικά μέσα συλλογής

περιορισμούς για αναπάντητα ή μερικώς

πληροφοριών όπως έρευνες και ερωτηματολόγια

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

κάθε είδους μέσω web.
Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης και λειτουργίας της
κάθε ερώτησης και απάντησης.
Επιλέξτε διάφορους τύπους απαντήσεων όπως απλό
κείμενο ή διάφορα είδη επιλογών και ορίστε τις

Επεξεργαστείτε τις Απαντήσεις

απαντήσεις υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

Εφαρμόστε διάφορους «κανόνες» σε επίπεδο

Τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής

ερώτησης που θα καθορίζουν την «συμπεριφορά»

τους καθώς και μετά την λήξη της έρευνας δείτε

του ερωτηματολογίου.

απλές και συνδυαστικές αναλύσεις σε γραφικές
παραστάσεις. Δείτε Πίνακες με την βαθμολόγηση
και αξιολόγηση των απαντήσεων σύμφωνα με
τους κανόνες που είχατε θέσει και σχεδιάστε τις

Εφαρμόστε Μοντέλα Αξιολόγησης

επόμενες κινήσεις σας.

Χρησιμοποιήστε το Μοντέλο μας Αξιολόγησης για
αυτόματη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των

Ασφάλεια

απαντήσεων.
Η πρόσβαση των διαχειριστών και των
συμμετεχόντων είναι απόλυτα ασφαλής και
διέπεται από προκαθορισμένους κανόνες και
εξουσιοδοτήσεις.

Ενεργοποιήστε την Έρευνα
Ενεργοποιείστε την έρευνα / ερωτηματολόγιο
ορίζοντας το χρονικό διάστημα υποβολής
απαντήσεων ή ακόμη και πολλαπλές περιόδους.
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Η υποδομή “cloud”που υποστηρίζει το

Qmark,

σας εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας
απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια
και εμπιστευτικότητα.

Η εφαρμογή Q m a r k ανήκει στην ολοκληρωμένη σουίτα Ε-ΟΝ
MyWorkPlace της οικογένειας “cloud” εφαρμογών SaaS της E-ON
INTEGRATION με τη διακριτική ονομασία eon•demand

