Výzkumná platforma pro Vaše podnikání

VIP balíček

NABÍDKA PLATNÁ OD 01.09.2017
Nabídka platná od 01.09.2017

Platforma pro on-line průzkum
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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Klíčové prvky platformy

První otázka v e-mailové zprávě
První otázka Vašeho průzkumu může být
umístěna do e-mailové pozvánky. To může být
velkou výhodou pro respondenty, protože
mohou vidět od samého začátku, jaký druh
otázek se v průzkumu objeví. Znamená to menší
šanci na opuštění průzkumu vzhledem k
počátečnímu zapojení respondentů. V
neposlední řadě je tato možnost také zárukou
získání odpovědí na nejdůležitější otázku, bez
ohledu na to, je-li je průzkum opuštěn. Další
variantou využití této funkce je zasílání hodnotících e-mailů po provedené akci Vaším
zákazníkem.

Opakující se pozvánky
Tato funkce posílá pozvánky 1% z Vašeho seznamu
respondentů. Obdržíte zpětné vazby každý den.

Autoresponder
Chcete-li mít zpětnou vazbu po kontaktu
s klientským servisem, tato funkce je ideální. Přepošlete e-mail zákazníka na Vaši vlastní emailovou adresu v naší aplikaci. Tímto způsobem můžeme kontaktovat svého zákazníka po
2-3 dnech. Vaše zpětná vazba bude fungovat automaticky. A to je jen začátek všech možností!
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Poutavý widget
Potřebujete-li efektivní a neinvazivní
metodu shromažďování názorů,
pozvánek k celému průzkumu, stránku se
speciální nabídkou, nebo zjistit proč
respondenti opustili webovou stránku, je
widget tím nejvhodnějším řešením.
Umístěte jej na své webové stránky a
zobrazte, pokud respondenti splňují
konkrétní podmínky, které si sami určíte,
například pokud navštíví url adresy, po
čase stráveném na stránce, nebo při
opuštění stránky. Předejte shromážděná
data do Google Analytics, abyste lépe
porozuměli chování svých klientů.

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.
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Novinky v roce 2017/2018
Již od poloviny rou 2017 se na naší platformě objevují výrazné změny. Nový uživatelský panel,
modul pro tvorbu vlastních reportů, nový vzhled dotazníku, rychlejší sběr dat a mnohem více!

Nový dotazník
Vyplňování dotazníků bude ještě mnohem zábavnější. Po dlouhou dobu jsme pracovali na
zvyšování efektivity dotazníků. Nový vzhled zcela změní způsob, jakým budete komunikovat s
uživatelem. Bude to rychlejší, jednodušší a především mobilní.
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Placement

Add

Dotazník na Cloudu
Připravujete opravdu velký průzkum? Neomezujte
se. Díky využití cloud technologie budeme moci brzy
dynamicky škálovat službu a okamžitě získávat
zpětnou vazbu od stovek tisíc respondentů ve
stejném čase.

On-Premise integrace NOVINKA
Potřebujete-li pokročilá řešení, dedikovanou funkcionalitu nebo integraci s jinými nástroji
potřebnými pro Vaše podnikání, On-Premise integrace je zde pro Vás. Díky tomu budete mít
celkový vliv na funkčnost nástroje, založený na původní verzi naší platformy.
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Bezpečnost, stabilita a pohotovostní plány

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.
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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.

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.
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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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Nejpopulárnější použití

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.
S jeho snadno použitelným rozhraním, jsou dotazníky schopni připravit zaměstnanci
marketingových oddělení, HR oddělení a analytici a výzkumníci bez dalšího školení. Níže
naleznete seznam nejpopulárnějších typů průzkumů, které naši klienti realuzují s naší pomocí.
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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

Průzkumy trhu a veřejného mínění

•

Průzkum veřejného mínění

•

Registrace unijních projektů

•

Průzkum obyvatel
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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

•

Casablanca INT

•

AXA pojišťovna

•

YVES ROCHER

•

ING

•

Byznys pro společnost

•

Škoda Auto

•

MediClinic

•

MONETA MONEY BANK

•

Meditorial

•

E.ON

•

Tipsport

•

ESET

•

Livesport.eu

•

MALL GROUP

•

Pricemania.sk

•

Asseco Solutions

•

Sportobchod.cz

•

DHL

•

Lekarna.cz

•

Ministerstvo kultury

•

Smarty.cz

•

Středočeský kraj

•

Usetreno.cz

•

Mediální skupina MAFRA

•

Kupi.cz

•

Millward Brown

•

SPP

•

Bisnode

•

ČHMÚ

•

Ness Technologies

•

Spol. pro rozvoj veřejné správy

•

Softec

•

KRUK ČR

•

KARAT Software

•

ČVUT v Praze

•

Auto Tukas

•

BNET Internet

•

Clarion Congress Hotel

•

Pixee.tv
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Popis balíčku 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
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 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 API rozhraní lze integrovat vlastní ﬁremní platformy (např. CRM
systémy) s Netquest, a vytvářet nová řešení nebo rozšiřovat stávající.
On-Premise integrace – pro nejnáročnější zákazníky nabízíme koupi celé platformy a její
implementaci na externích serverech klienta.
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Ceník

Základní 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.
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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

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