Dynamicweb CMS

Questionários
Efectue as suas sondagens e inquéritos on-line!

Vantagens
»

Elimina o trabalho

A realização de inquéritos consome muito tempo e recursos, não

manual associado à

obtendo, por vezes, uma taxa de respostas satisfatória. É evidente

realização de questi-

que existem várias razões para esta situação, mas a mais crucial é

onários

o factor do tempo. Nem sempre temos tempo de responder a um

»

Aumenta a taxa de
respostas

»

Liberta o inquirido de
estar em determinado
lugar e a determinada
hora

»

Reúne os dados rapidamente

questionário, já que estamos sempre muito ocupados.
Mas não tem que ser assim, uma vez que com o módulo Questionário poderá publicar sondagens e inquéritos via Internet. Deste
modo, elimina muito do trabalho manual na expedição e recolha
de questionários e ainda poupa tempo a processar os resultados
destes. Adicionalmente, os inquiridos não têm que responder de
imediato. Podem preencher o questionário quando e onde lhes for
conveniente.
Adicione as suas questões directamente ao módulo Questionário
e os visitantes poderão responder às suas questões com alguns
cliques, quando o desejarem. Depois de responderem a uma questão, o módulo Questionário calcula o resultado e exibe-o ao visitante.
Este módulo reúne automaticamente todas as respostas numa
base de dados, possibilitando a exportação das respostas para um
programa de análise.

Dynamicweb CMS

Questionários
Funcionalidades
Número ilimitado de questionários
Compilação de dados
Exportação de dados através do módulo Estatísticas
Possibilidade de definir página após submissão
Criação de modelos próprios
Mostra o resultado em unidades
Mostra o resultado em percentagens
Mostra o resultado em percentagens e unidades
Possibilidade de ocultar o resultado
Evita que os inquiridos votem mais do que uma vez
Escolhas múltiplas
Rotação automática entre os questionários activos
Controlo da publicação com o módulo Período de Publicação
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