
Λογισμικό Survey123 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ διαχείρισης ερευνών ικανοποίησης. Χρησιμοποιείται για την    

πραγματοποίηση online ερευνών ή ερευνών που πραγματοποιούνται με 

έντυπα ερωτηματολόγια σε συνδυασμό με Scanner (with Iris PowerScan) 

για την αυτόματη σύλληψη των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Το Sur-

vey123 είναι ιδανικό εργαλείο για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, εργα-

σιακού περιβάλλοντος, παρεχόμενων υπηρεσιών.      

Οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού 

 Καταχώρηση και διαχείριση δομής και περιεχομένου των                   
ερωτηματολογίων. 

 Αυτόματη παραγωγή σελίδων php και των αντίστοιχων scripts 
για τα online ερωτηματολόγια. 

 Σάρωση έντυπων ερωτηματολογίων — αυτόματη μεταφορά των            
απαντήσεων στη βάση του Survey123. 

 Αυτόματη μεταφορά απαντήσεων από την σελίδα του           
ερωτηματολογίου στο site σας στη βάση δεδομένων. 

 Υπολογισμός συχνοτήτων για κάθε εναλλακτική απάντηση     
καθώς και των μέσου όρου και τυπικής απόκλισης. 

 Παραγωγή και εκτύπωση Pie chart και Βar chart ανά ερώτηση. 

 Εκτύπωση πλήθους ενημερωτικών αναφορών με χρήση       
παραμετρικών κριτηρίων. 

 Περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία μόνο σε                     
εξουσιοδοτημένους χρήστες με χρήση user name και password.  

Πρόσθετες λειτουργίες του  λογισμικού  

 Υποστηρίζει το φιλτράρισμα των δεδομένων με βάση συνδυασμούς    
δημογραφικών παραμέτρων όπως Φύλο, Ηλικιακή ομάδα, Οικονομική          
κατάσταση κλπ. και παράγει πλήθος σχετικών αναφορών και γραφημάτων. 

 Επικοινωνεί εύκολα με το Microsoft Excel τόσο για εισαγωγή όσο και για 
εξαγωγή δεδομένων. 

 Υποστηρίζει την ομαδοποίηση  ερωτήσεων σε κατηγορίες και την        
στατιστική επεξεργασία στοιχείων για κάθε κατηγορία. 

 Υποστηρίζει τον παραμετρικό ορισμό κλιμάκων ικανοποίησης ανά        
ερωτηματολόγιο. 

 Υποστηρίζει την χρήση ερωτήσεων αρνητικά διατυπωμένων. 

 Υποστηρίζει την αυτόματη μεταφορά στοιχείων από μία έρευνα σε άλλη. 

 Υποστηρίζει τον υπολογισμό του NPS—Net Promoter Score 



Ερωτηματολόγια 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σχεδίαση και       

εκτύπωση των ερωτηματολογίων σύμφωνα 

με τα χαρακτηριστικά που εσείς θέλετε 

(χρώματα, λογότυπα, επεξηγήσεις κλπ)         

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι θα σαρώνονται 

με επιτυχία από Scanner. 

Πως μεταφέρονται οι απαντήσεις από τα 
ερωτηματολόγια στη βάση δεδομένων 

 Αυτόματη μεταφορά από Scanner μέσω σά-
ρωσης. 

 On line καταχώρηση μέσω κινητού, tablet ή 
υπολογιστή. 

 Μεταφορά από αρχείο Excel. 

 Καταχώρηση με το χέρι. 

Χαρακτηριστικά του λογισμικού 

 Λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows. 

 Στηρίζεται στην Microsoft Access Database      

Engine. 

 Είναι εύκολο στην εκμάθηση και χρήση του. 

Απαιτήσεις συστημάτων 

 Λειτουργικό σύστημα Windows (Windows 98, 

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10). 

 Επεξεργαστής Pentium III 600 MHz ή           

ισχυρότερος. 

 Έγχρωμη οθόνη με κάρτα γραφικών VGA ή 

μεταγενέστερη. 

 ∆ιαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο            

τουλάχιστον 50 ΜΒ. 

 CD ROM Drive. 


