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Netquest.cz
Vedení společnosti vyžaduje mnohá rozhodnutí, která ovlivňují klíčové
oblasti svého působení. Správný vývoj produktu, povědomí o značce a
budování loajality zákazníků jsou příkady problémů, kterým čelí moderní
organizace. Intuice a zkušenosti dnes nejsou dostačující. Důkladný výzkum,
analýza potřeb zákazníka, hodnocení kontaktu s organizací na každém z
touchpointů v NPS nebo VoC průzkumech jsou klíčem k provedení
správných rozhodnutí.
Netquest Vám umožní vytvořit, spravovat, a analyzovat průzkum který
posune Vaši organizaci dopředu. Poskytuje nezbytné informace pro správný
vývoj průzkumu pro zaměstnance marketingu, HR, provozní oddělení, jakož
i majitele ﬁrem. Internetová podoba průzkumu umožňuje získat rychle a
efektivně odpovědi na otázky, bez nutnosti zapojení IT oddělení během
přípravy dotazníku.
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Nejdůležitější prvky platformy

Neomezené možnosti tvorby dotazníků
Vyberte z více než 20-ti typů otázek, včetně Net Promoter Score nebo maticových otázek,
vložte multimédia do Vašich dotazníků, použijte dynamický obsah, nastavte logiku zobrazení
stránky nebo skrytí pro otázky v závislosti na daných odpovědí, stanovte kritéria pro
automatické ukončení průzkumu. Pokud hledáte inspiraci, použijte naše šablony otázek, a
pokud Vaši respondenti nemluví česky, vytvořte průzkum v jiném jazyce.

Nádherný vzhled dotazníku
Vytvořte nádherné dotazníky, které zajišťují komfort během vyplnění na jakémkoliv zařízení ať už se jedná o stolní počítač, tablet, nebo smartphone. Vložte k dotazníku vlastní logo a
nastavte barevné schéma Vaší společnosti, nebo projektu. Pokud to nestačí, nahrajte vlastní
CSS šablonu, nebo použijte databázi našich šablon.

Skrytí všech referencí na Netquest.cz
Náš název se nám líbí, pokud ho ale chcete skrýt za účelem zvýšení důvěryhodnosti svého
průzkumu, nebude to problém. Dotazník můžete umístit své webové stránky, odeslat
pozvánky na průzkum ze své e-mailové adresy, a ve svém průzkumu nenaleznete jedinou
zmínku o naší službě.

Více než obvyklé pozvánky e-mailem
E-mailové zprávy zůstávají nejúčinnější formou komunikace. Odešlete jednorázové pozvánky,
nebo integrujte systém s CRM modulem za účelem kontinuálního procesu dotazování
spokojenosti. Spojte vyplnění s e-mailovými adresami a zjistěte, kdo Vám poskytnul odpovědi,
a průběžně sledujte vyplnění, a reagujte, když je potřeba.
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Vyvoďte závěry z kompletních dat
Analyzujte výsledky pomocí segmentování, nebo křížením výsledků, zkontrolujte odpovědi
konkrétních respondentů a pokud potřebujete pokročilé možnosti, exportujte výsledky do
Excelu, nebo SPSS. Generujte reporty a prezentace výsledků jediným kliknutím a nastavte
opakující se reporty pro Vás a Váš tým.

Zkoumejte svoji webovou stránku a zapojte fanoušky na
sociálních sítích
Pomocí widgetu zjistíte, proč Vaši návštěvníci nenakupují na Vašich webových stránkách, a
zvýšíte Vaše prodeje pomocí této znalosti. Jediným kliknutím můžete vložit průzkum na své
Facebookové, nebo Twitterové stránky a naslouchat hlasu svých pozorovatelů.

Jsme otevřeni integracím
Integrujte Netquest se svým CRM systémem a zautomatizujte proces periodických dotazníků
spokojenosti, jako jsou NPS, nebo Hlas zákazníka. Použijte naše API pro vlastní řešení,
postavené na základě naší aplikace. Zasílejte průzkumy panelům jako jsou CINT a další.

Prvotřídní podpora
Pomoc naleznete na našem blogu, nebo v průvodci. Pokud dáváte přednost komunikaci se
skutečnou osobou, jsme Vám k dispozici prostřednictvím e-mailu, chatu, nebo telefonu,
kdykoliv budete potřebovat naši podporu. Kromě toho, naše odborné služby můžete využít i k
realizaci kompletního průzkumu.

Nabídka platná od 01.05.2018

netquest.cz

Nejpopulárnější použití
Služba Netquest.cz pomáhá lépe rozhodovat v každé oblasti ﬁrmy. Díky snadné obsluze
rozhraní může dotazník připravit každý, kdo zvládl používání internetového prohlížeče. Níže
představujeme seznam nejpopulárnějších průzkumů, které klienti pomocí naší služby každý
den realizují:

Zákaznické průzkumy

•

Průzkum spokojenosti zákazníka

•

NPS a Voice of Customer

•

Průzkum potřeb zákazníka

•

Hodnocení posledního kontaktu

Zaměstnanecké průzkumy

•

Průzkum hodnocení zaměstnanců

•

360 a 180 stupňová zpětná vazba zaměstnance

•

Hodnocení školení nebo konference

•

Exit Interview

Průzkumy návštěvníků webových stránek

•

Testy použití webové stránky

•

Důvod opuštění košíku nebo nákupního procesu

•

Spokojenost s návštěvou webové stránky

•

Registrační nebo záznamové formuláře
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Průzkumy trhu a veřejného mínění

•

Průzkum veřejného mínění

•

Registrace unijních projektů

•

Průzkum obyvatel

Školní průzkumy

•

Dotazníky k vědecké práci

•

Vědomostní testy

•

Hodnocení kvality vzdělání

Průzkumy partnerů

•

Hodnocení kvality spolupráce

•

Hodnocení dodavatelů
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Typy realizace průzkumu a distribuce dotazníků

Netquest je nástrojem pro realizaci průzkumů využívající
nejpopulárnější formy distribuce k respondentům.

Rozeslání pozvánek do vlastní e-mailové databáze
Pokud vlastní e-mailové adresy svých zákazníků, zaměstnanců, nebo členů určité skupiny,
pošlete jim pozvánku k vyplnění. Rozesílka je nejúčinnější formou pozvání, díky dynamickému
nastavení můžete respondentovi přizpůsobit obsah pozvánky i dotazníku. Díky e-mailové
pozvánce můžete snadno sledovat postup vyplnění, kdo otevřel pozvánku, kdo již vyplnil
dotazník a komu se máte případně po několika dnech připomenout.

Integrace se systémem CRM
Pokud je pro Vás důležitá zpětná vazba klienta po ukončení kontaktu s Vaší společností,
nastavte automatické zaslání pozvánky k vyplnění na téma hodnocení kontaktu. Díky
jednorázové integraci s Vaším CRM systémem můžete zautomatizovat proces zasílání
pozvánek s prosbou o názor, společně se zasíláním souhrnných reportů za dané období. Díky
periodickým reportům získáte každodenně názory nespokojených klientů a budete rychle
reagovat na jejich negativní zpětnou vazbu.

Zveřejnění dotazníku na firemní internetové stránce
Názory návštěvníků Vašich internetových stránek jsou velmi cenným zdrojem informací na
téma nabídky, procesu služeb, nebo samotné internetové stránky. Umístěním dotazníku na
své stránce můžete velmi levně oslovit nespočet respondentů a díky pokročilé personalizaci a
cílením, můžete k vyplnění dotazníku pozvat jen určitou skupinu návštěvníků, kteří již dříve
navštívili Vaše stránky.

Odeslání do výzkumného panelu
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Pokud chcete poslat dotazník do výzkumného panelu, pomůžeme Vám. Svěřte nám, nebo
sami vytvořte dotazník, popište kvóty a podmínky screen-outu, a následně pošlete
vygenerovaný odkaz do panelu. Dodavatel zařídí rozeslání a Vy budete moci průběžně
analyzovat a ﬁltrovat výsledky v rámci svého Netquest účtu.

Sběr dat v RTS (Real Time Sampling)
Když hledáte speciﬁckou cílovou skupinu, jako např. hráče golfu, nebo diváky hororů,
nejjednodušeji je najdete na tématických internetových portálech. Odkaz na dotazník můžete
jednoduše zobrazit návštěvníkům takových stránek a oni po kliknutí na něj, budou
přesměrováni do Vašeho dotazníku.
.
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Mnohaleté zkušenosti v oblasti průzkumů

Důvěřovalo nám již více než 3500 klientů
Od malých ﬁrem přes střední společnosti až po veliké korporace. V průzkumech realizovaných
našimi klienty sbíráme více jak 500 tis. názorů měsíčně.
Vybraní klienti využívají náš systém mimo jiné k průzkumu spokojenosti zákazníků:

„Překvapilo nás, kolik užitečných funkcí tento nástroj
poskytuje. Škála možností práce s dotazníkem je
mnohem širší, než mají podobné nástroje na trhu. Rovněž
oceňuji uživatelskou podporu.”
Michal Svoboda, Head of Customer Experience & Research, ČEZ, a.s.
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Důvěřují nám
•

ČEZ

•

KARAT Software

•

Komerční banka

•

Auto Tukas

•

ČSOB

•

Clarion Congress Hotel

•

MONETA MONEY BANK

•

Casablanca INT

•

AXA pojišťovna

•

YVES ROCHER

•

ING

•

Byznys pro společnost

•

Škoda Auto

•

MediClinic

•

E.ON

•

Meditorial

•

ESET

•

Tipsport

•

MALL GROUP

•

Livesport.eu

•

JUNKER

•

Pricemania.sk

•

Asseco Solutions

•

Sportobchod.cz

•

DHL

•

Lekarna.cz

•

Ministerstvo kultury

•

Smarty.cz

•

Středočeský kraj

•

Usetreno.cz

•

Mediální skupina MAFRA

•

SPP

•

Millward Brown

•

Nejvyšší kontrolní úřad

•

Bisnode

•

Pražská správa nemovitostí

•

Ness Technologies

•

Spol. pro rozvoj veřejné správy

•

Softec

•

ČVUT v Praze
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Typy účtů v platformě
V reakci na potřeby podniků, veřejných a nevládních organizací, jsme vytvořili tři typy přístupů
do systému Netquest: účet Business, účet Enterprise a balíček VIP. Všechna řešení jsou
vybavena nástroji umožňující každé organizaci provést profesionální internetový průzkum.
Účet Business doporučujeme menším společnostem, účet Enterprise spíše malým a středním
společnostem, a účet VIP korporacím, které potřebují individuální přístup, služby a
nestandardní řešení, mají zvýšené nároky na bezpečnost a možnosti integrace. Detailnější
popis rozdílů mezi účty naleznete níže.

Účet Business
Účet Business byl vytvořen pro uživatele, kteří hledají komplexní řešení pro internetový
průzkum, které vychází ze snadné tvorby dotazníků, výkonné analýzy získaných výsledků a
profesionálního vzhledu dotazníků. Mnohá nastavení možnosti konﬁgurace otevírá řadu
příležitostí při získávání klíčových dat. Business účet je zaměřen především pro malé a středně
velké organizace a jednotlivce, kteří realizují obchodní nebo vědecký výzkum.

Účet Enterprise
Účet Enterprise byl vytvořen jako odpověď na potřeby velikých organizací, které realizují
průzkumy v různých segmentech jejich podnikání a potřebují pokročilé výzkumné možnosti.
Mimo jiné, balíček zahrnuje kompletní schování reference na Netquest.cz nebo integraci
vlastního e-mailové serveru.
Účet Enterprise v porovnání s účem Business obsahuje:
Kompletní white label – úče Enterprise schová všechny reference na Netquest.cz z dotazníků
prezentovaných respondentům. Dotazník může obsahuje Váš brand a může být vložen být
přesměrován na Vaši doménu, např. https://dotaznik.mojeﬁrma.cz
Export reportů z průzkumu do PowerPointu – nic není tak zábavné, jako sdílení s ostatními, a
nejlepší je sdílení výsledků studie prezentované na slidech. Jedním kliknutím vygenerujete
report ze své studie, který obsahuje tabulky s numerickým a procentuelním souhrnem, stejně
tak jako grafy Vašich výsledků. Naše prezentace Vám editaci, takže můžete generovat slidy, a
přidat vlastní interpretace výsledků nebo vlastní komentáře.
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Integrace s vlastním e-mailovým serverem – tedy možnost zasílání pozvánek na průzkum z
vlastní e-mailové adresy. Pozvánka na průzkum nebude zasílána s pozvanka@netquest.cz, ale
z Vaší ﬁremní e-mailové adresy, nebo adresy vytvořené speciálně pro potřeby takových
průzkumů, jako jsou pozvanka@mojeﬁrma.cz, které výrazně omezuje pravděpodobnost
zapadnutí pozvánky do složky SPAM, zejména ve větších ﬁrmách, kde jsou externí mailové
ﬁltry velmi omezující.
Pokročilá logika zobrazení stránek – umožňuje nastavit podmínky, dle kterých se zobrazí blok
otázek postavených na odpovědích poskytnutých v předchozích částech dotazníku, nebo
postavené na parametrech (štítcích) respondentů. Rovněž umožňuje zobrazit blok otázek
pouze respondentům, předešle popsaných jako manageři a nezobrazovat některé otázky
specialistům.
Odeslání e-mailu respondentovi po vyplnění dotazníku – potvrzení vyplnění na e-mail
obsahuje zprávu, která je respondentům zaslána po vyplnění dotazníku. Může obsahovat
např. "Děkovací" zprávu, slevový kupón, odkazy na odměny, dané odpovědi, nebo výsledky
testu.
Widget na webové stránce – nástroj umožňuje sběr názorů návštěvníků Vaší webové stránky
tím nejefektivnějším způsobem.
Integrace s Google Analytics – uživatelské odpovědi se zasílají do Google Analytics proﬁlu.
Otázky budou odeslány jako kategorie událostí a odpovědi jako akce událostí. To umožňuje
lepší analýzu a porozumění uživatelských segmentů, a výsledekem toho, umožní provádět
lepší obchodní rozhodnutí.
Vlastní styly CSS – v případě, kdy nestačí standardní graﬁcké úpravy vzhledů dotazníků,
můžete nahrát jakoukoliv podobu výhradně pomocí CSS.
Reportingový modul – modul umožňuje tvorbu vlastních reportů z průzkumů v podobě online odkazu, PDF, PPTX a XSLX. S tímto modulem může uživatel sám rozhodnout, které
odpovědi na otázky mají být do reportu vloženy, jak má vypadat graf, struktura reportu
společně s jeho vlastními komentáři, a upravit barevný vzhled reportu.

Balíček VIP
Účet VIP slouží velikým ﬁrmám a korporacím, které potřebují nestandardní řešení. Chcete-li
implementovat platformu do své organizace, plánujete velikou rozesílku a sběr odpovědí ve
velkém množství, máte v úmyslu zpracovávat osobní údaje, potřebujete samostatnou
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smlouvu, vyšší úroveň zabezpečení, nebo potřebujete nestandardní řešení, kontaktujte nás,
popište svůj projekt a Vaše potřeby. Nalezneme pro Vás nejlepší a nejlépe přizpůsobené
řešení.
Balíček VIP v porovnání s účem Business obsahuje:
10 a více účtů uživatelů – balíček umožňuje spravovat nezávislé dotazníky mnoha nezávislými
uživateli s možností sdílení dotazníku mezi účty. Potřebujete-li více účtů, prosím kontaktujte
nás.
Podpora velikých objemů – pokud sbíráte více než 10 000 vyplnění měsíčně, posíláte více než
40 000 pozvánek (nebo generujete více jak 40 000 tokenů), nebo využíváte nástroj
k průzkumům na www stránkách s velikou návštěvností, tak si rozhodně zasloužíte vyjímečný
přístup. Naším úkolem je zajistit stabilitu a komfort obsluhy služby, v každé fázi projektu.
Proto musíme být dobře informování, abychom Vám mohli adekvátně připravit platformu.
Výhradní smlouva a SLA/NDA – pokud máte v úmyslu využívat platformu nejméně 12 měsíců
a naše standardní podmínky nejsou dostačující, můžeme podepsat výhradní smouvu, ve které
blíže speciﬁkujeme úroveň služeb, reakční časy na závady, nebo body týkající se zpracování
osobních dat.
Zvýšená bezpečnostní opatření a bezpečnost dat – pokud jsou naše standardně nabízená
bezpečnostní řešení nedostačující, můžeme Vám připravit specializované řešení, jak omezit
přihlašování do služby a to díky vybraným IP adresám, nebo zavedením přísné politiky hesel,
kdy bude požadována změna každých 30 dnů a používání speciálních znaků.
Integrace s interními systémy a automatizace procesů – pokud chcete připravit
nestandardní řešení, integrovat Netquest se svými nástroji a potřebujete pomoc našich
programátorů, řekněte nám Vaše potřeby a společně připravíme nejlepší řešení.
Přístup do API – pomocí našeho API rozhraní lze integrovat vlastní ﬁremní platformy (např.
CRM systémy) s Netquest, a vytvářet nová řešení nebo roziířovat stávající.
On-Premise integrace – pro nejnáročnější zákazníky nabízíme koupi celé platformy a její
implementaci na externích serverech klienta.
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Ceník

Základní ceny účtů a doplňkových funkcionalit
Účet Business

Účet Enterprise

Balíček VIP

Předplatné 1 měsíc

599 Kč

2099 Kč

Individuální

Předplatné 2 měsíc

1175 Kč

4114 Kč

Individuální

Předplatné 3 měsíce

1743 Kč

6108 Kč

Individuální

Předplatné 6 měsíců

3414 Kč

11964 Kč

Individuální

5750 Kč

20150 Kč

(2 měsíce zdarma)

(2 měsíce zdarma)

Uživatelé

1

10

20+

Uživatelé read-only

-

-

5+

Předplatné 12 měsíců

Dotazník na vlastní doméně
Schování Netquest.cz
reference (white-label)

Individuální

499 Kč
499 Kč

Schování Netquest.cz
patičky ve widgetu (white-

1499 Kč

1499 Kč

label)
Reportingový modul
(NOVINKA!)

-

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%
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Cena balíčku VIP závisí od počtu uživatelů
Kontaktujte naše obchodní oddělení, zjistíme Vaše potřeby a
připravíme nabídku. Naši poradci Vám pomohou vybrat
optimální řešení šité na míru ﬁnančním možnostem společnosti.

Dodatkové balíčky vyplnění
Účet Business

Účet Enterprise

20000 odeslaných pozvánek

599 Kč

599 Kč

5000 vyplnění dotazníku

599 Kč

599 Kč

2000 vyplnění widgetu

599 Kč

599 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%
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Bezpečnost, stabilita a pohotovostní plány
Bezpečnost má pro nás veliký význam. Do tohoto širokého spektra zapadá bezpečnost dat,
stabilita informačního systému, tvorba záložních kopií, havarijní a pohotovostní plány, vložení
a použití odpovídajících procedur. Předvídání a prevence proti potencionálním bezpečnostním
hrozbám, od nejmenších po největší, je pro nás velmi důležitou součástí našeho podnikání.
Proto jsme v naší organizaci zavedli řadu postupů a zabezpečení, aby data našich klientů byla
v bezpečí jako v bance a služba byla vždy dostupná.

Dvojitá záloha dat
Každý den provádíme kompletní zálohu Vašich dat, stejně jako celého produkčního prostředí.
Kopie jsou uloženy ve dvou data-centrech. Proč ve dvou? To slouží pro případ, pokud by byla
data na jednom z nich ztracena, např. kvůli povodni, požáru, nebo dokonce teroristickému
útoku, vždy jsme připraveni na nejhorší. Máme pohotovostní plány pro každou eventualitu. V
případě katastrofy neztrácíme čas a okamžitě postupujeme podle plánu. Můžete klidně spát.

Opakující se bezpečnostní audity a penetrační testy
Náš systém se neustále vyvíjí. Kontinuálně přidáváme nové funkce a zlepšujeme stávající.
Každá nová funkce s sebou nese riziko zavedení nových chyb a bezpečnostních problémů, ale
díky cyklické spolupráci s externím subjektem, který provádí průnikové testy a bezpečnostní
audity, jsou naše webové stránky důkladně zkontrolovány při každé aktualizaci. V tomto
případě je riziko úniku dat zanedbatelné.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů nám svěřeným je pro nás nesmírně důležitá. Na každém kroku se
setkáváme se situacemi, ve kterých se naši partneři a klienti od nás dozvídají, jak správně
zpracovat tento typ dat. Můžeme si bezpečně říkat vůdci ve správě osobních údajů, plníme
všechny požadavky stanovené úřadem ochrany osobních údajů (UOOU). Také velmi dobře
víme, že ochrana osobních údajů není jednorázové bezpečnostní opatření, nýbrž trvalý proces.
To je důvod, proč spolupracujeme s externím subjektem, který trénuje naše zaměstnance v
této oblasti a pravidelně provádí bezpečnostní audity.
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Zašifrované připojení
Přihlášení, přenos dat v kontaktním formuláři, vyplnění průzkumů, a samozřejmě i správa
průzkumů ve Vašem účtu. Všechny tyto aktivity v rámci webové stránky jsou zajištěny
nejnovější verzí protokolu SSL, TLS verze 1.2. To Vás může ujistit, že Vaše data nebudou
zachycena nebo zaslechnuta na své cestě z Vašeho počítače na naše servery. Cyklicky
aktualizujeme náš protokol a předkládáme ho příslušným auditům.

Vysoká dostupnost
Naše servery jsou postaveny v architektuře umožňující snadné škálování a řízení zdrojů při
výpadku nebo během údržbových přestávek. Netquest pracuje na dvojčatových serverech, a i
když má jeden z nich má den volno, druhý převezme jeho úkoly. Tímto způsobem
zachováváme kontinuitu práce webové stránky a držíme se předpokládaného SLA.
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Nemáme požadovanou funkcionalitu? Není problém.
Usilovně pracujeme, aby systém, který budujeme, byl co nejvíce přizpůsobený potřebám
našich klientů. Ale moc dobře víme, že některé projekty, nebo výzkumy, vyžadují individuální
přístup. Pokud jste zatím nenašli v systému potřebnou funkci, kterou potřebujete, nebo byste
chtěli modiﬁkovat stávající funkce v rámci svých potřeb, dejte nám vědět. Po analýze Vašich
požadavků, Vám sdělíme cenu a po jejím akceptování, Vám připravíme požadovanou funkci,
která Vám bude plně vyhovovat.

O firmě
Od 2007 roku poskytujeme řešení k realizaci internetových průzkumů. Provozujeme 3
platformy: Netquest.cz/sk, Webankieta.pl a Startquestion.com. Tisíce lidí díky naší platformě
snadno sbírá informace, které jim pomáhají provádět správná rozhodnutí v reálném čase. Více
než 10 mln respondentů vyjádřilo svůj názor vyplněním dotazníků realizovaných
společnostmi, studenty, organizacemi i soukromými osobami.
Jsme předsvědčeni, že spolupráce s námi Vám přinese spokojenost.

Údaje společnosti
Digital Heads, s.r.o.
Vinohradská 3216/163
130 00, Praha 3
IČ: 24664499
e-mail: help@netquest.cz
tel.: +420 774 726 659
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Příloha - seznam všech funkcionalit platformy

Všeobecné informace
Business

Enterprise

VIP

Počet účtů uživatele

1

10

10+

Zákaznická podpora

E-mail

E-mail, chat,

E-mail, chat,

telefon

telefon

Dotazník na vlastní doméně

499 Kč

Schování Netquest.cz patičky v dotaznících,
testech a e-mailech (white-label)

499 Kč

Sdílení dotazníků uvnitř balíčku

-

Limit respondentů na dotazník

Žádný

Žádný

Žádný

Limit otázek na dotazník

Žádný

Žádný

Žádný

Počet dotazníků na účet

Neomezené

Neomezené

Neomezené

Limit počtu vyplnění dotazníku na měsíc

2000

5000

5000+

Limit počtu odeslaných pozvánek

10000

20000

20000+

Profesionální šablony dotazníků
Nádherné mobilní dotazníky a podpora
mobilních zařízení
Žádné reklamy

Integrace s CRM
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Business

Enterprise

VIP

Netquest API

-

-

Zvýšená úroveň zabezpečení

-

-

Exkluzivní smlouva

-

-

Service Level Agreement (SLA)

-

-

-

-

Business

Enterprise

VIP

Individuální

Individuální

Individuální

cena

cena

cena

Integrace s webovou analytikou

Integrace s automatizovaným marketingem

Non-disclosure Agreement (NDA)

Integrace s interními systémy

Dodatečné výzkumné služby

Průzkum na klíč
Branding produktu
Představení dotazníku v systému
Netquest.cz
Rozeslání pozvánek dotazníku
Možnost odeslání průzkumu do panelu
respondentů
Nabídka platná od 01.05.2018

499 Kč
Individuální

Individuální

cena

cena

Od 299 Kč

Od 299 Kč

Individuální

Individuální

Individuální

cena

cena

cena
netquest.cz

Vzhled dotazníku
Business

Enterprise

VIP

Enterprise

VIP

Předpřipravené nádherné vzhledy
dotazníků
Vlastní vzhled dotazníku
Vlastní text na tlačítkách
Knihovna vlastních vzhledů
Vlastní logo
Vlastní CSS šablony

-

Tvorba dotazníku
Business
20 typů otázek
Povinné otázky
Dotazník v e-mailu
Otázky s jednou možností výběru
Otázky s více možnostmi výběru
Otevřené otázky
Maticové otázky (jedna odpověď na řádek)
Maticové otázky (několik odpovědí na
řádku)
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Business

Enterprise

VIP

Otevřené maticové otázky

NPS otázky

Uchopit a přesunout otázky

Roletky

Otázky s přidělováním bodů

Datumové otázky

Numerické otázky

E-mailové otázky

Audio otázky

Video otázky

Obrázkové otázky

Rankingové otázky

Posuvníkové otázky

Formuláře

Vložení souboru
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Business

Enterprise

VIP

Šablony otázek

Hlavičky a patičky dotazníku + textové bloky
Horizontální nebo vertikální zaměření
odpovědi
Vlastní odpověď k uzavřeným otázkám
Zdůvodnění odpovědí v maticových
otázkách
Vícestránkové dotazníky

Filtry otázek

Přechody stránky

Odkazy v otázkách/odpovědích
Obrázky/videa/zvuky v otázkách/
odpovědích
Pokročilý textový editor (WYSIWYG)
Minimální/maximální počet odpovědí v
otázkách s více možnostmi výběru
Editování textu "Děkujeme za vyplnění
dotazníku"
Vyplnění dotazníku kliknutím na otázku

Náhodné pořadí prezentace odpovědi
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Business

Enterprise

VIP

Náhodné pořadí stupnic (sloupců)
Náhodné pořadí prezentace otázek a
stránek
Losování stránek/otázek z výběru
Dynamické otázky závislé na předchozích
odpovědích
Personalizované otázky a odpovědi

Neutrální odpověď

Kvóty respondentů a screen-out stránka
Automatické uzavření dotazníku po
dosažení požadovaného počtu respondentů
Automatické spuštění a ukončení studie v
daném dni a hodině
Lokalizace dotazníku
Přesměrování na externí adresu po vyplnění
dotazníku
Rychlý návrat na počáteční stránku
dotazníku po jeho vyplnění
Pokročilá logika zobrazení stránky

Vlastní chybové hlášky

Vlastní text po ukončení dotazníku
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Business

Enterprise

VIP

Maximální počet odpovědí otázky

100

100

100

Maximální počet stupnic v maticové otázce

15

15

15

15

15

15

Business

Enterprise

VIP

Maximální počet odpovědí v otázce s
posuvníkem

Sběr výsledků

E-mailové upozornění o vyplnění dotazníku
Alert o blížícím se limitu vyplnění dotazníku
Snadné propojení s Vaší databází zákazníků
Popup dotazník
Iframe dotazník
Externí aplikace (SalesForce, LiveChat,
apod.)
Blokace opětovných vyplnění na stejném
počítači
Měření času vyplnění celého dotazníku
Měření času zodpovídání otázek
Integrace dotazníku na sociálních sítích
Komentáře dotazníku a jejich správa
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Business

Enterprise

VIP

Schování výsledků dotazníku před
respondenty
Ochrana dotazníku heslem
Generování potvrzujícího kódu po vyplnění
dotazníku
Stažení vyplněného dotazníku
respondentem
Identiﬁkace respondenta
Tokeny na jedno nebo více použití
Oﬄine distribuce tokenů
Vytvoření a správa skupin kontaktů
Odložení vyplnění dotazníku na později
Měření pomocí vlastních parametrů
Odeslání e-mailu respondentům po
vyplnění
Distribuce pozvánek z Vašeho mail serveru
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Mailing a posílání pozvánek
Business

Enterprise

VIP

Business

Enterprise

VIP

Pokročilý systém pro zasílání pozvánek emailem
Personalizované pozvánky
Vlastní vzhled pozvánky
Šablony vlastních pozvánek
Statistiky e-mailové distribuce
Import kontaktů z CSV nebo XLSX
Postupná denní rozesílka 1 procentu
adresátů
Hodnocení v e-mailu
Rozložení upomínek o nedokončených
dotaznících
Integrace s newsletterovými a bulletinovými
platformami
Pravidla doby odkladu respondentů
Automatické zasílání pozvánek, kontaktního
e-mailu, např. Průzkum spokojenosti po
kontaktu zákaznického servisu

Analýza výsledků

Dashboard statistik
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Aktualizace nasbíraných výsledků

Business

Enterprise

VIP

V reálném

V reálném

V reálném

čase

čase

čase

Business

Enterprise

VIP

300

2000

2000+

Prezentace výsledku v číselné podobě
Graﬁcká prezentace výsledku
Prohlížení dokončených vyplnění
Editování a odstraňování vyplnění
Export agregovaných výsledků
Export raw dat
Detailní ﬁltrování výsledků
Křízové tabulky
Report studie v PDF nebo DOCX formátu
Alerty
Report studie jako PowerPointová
prezentace
Robustní reportingový modul

-

Widget pro webovou stránku

Limit počtu vyplnění widgetu na měsíc
7 typů otázek
Předpřipravené nádherné vzhledy widgetů
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Počet společných projektů

Business

Enterprise

VIP

Libovolné

Libovolné

Libovolné

1499 Kč

1499 Kč

Vlastní text na tlačítkách
Vlastní vzhled
Šablony vlastních vzhledů
Pravidla a logika zobrazení v otázkách
Přesné targetování
Remarketing respondentů
Capping a pravděpodobnost zobrazení
Zobrazení uživatelům, kteří chtějí opustit
stránku
Chování widgetu
Integrace widgetu s klasickým dotazníkem
Přesměrování na libovolnou stránku
Integrace s automatizovaným marketingem
Integrace s webovou analytikou
Integrace s CRM
Instalace vložením jednoho kódu a jeho
online kontrola
Schování Netquest.cz patičky
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Testy a hodnocení
Business

Enterprise

VIP

Enterprise

VIP

Hodnocení v e-mailu
Přiřazení hodnocení k výběrovým nebo
maticovým otázkám
Prezentace hodnocení po ukončení testu
Prezentace různých výsledků, v závislosti na
dokončení testu
Neutrální odpověď
Nastavení časového limitu pro vyplnění
Náhodnost

-

Odeslání výsledků testu na e-mail po
vyplnění

Bezpečnost
Business
Přihlášení na webovou stránku
prostřednictvím SSL prokotolu
Vyplnění dotazníku prostřednictvím SSL
protokolu
Přístup do rozhraní pouze z určité IP adresy

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%
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Kontakt

Obchod - Česko
Martin Doucha
Head of Customer Service
e-mail: mdoucha@netquest.cz
tel.: +420 774 726 659

Zákaznická podpora / Clients support
Petr Idzczak
Tech Support Specialist
e-mail: help@netquest.cz
tel.: +420 605 112 740
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