SR-Evaluate
Survey&Report är ett väldigt lättarbetat enkätverktyg, men det finns kanske tillfällen då du som företräder en stor organisation på grund av stora processflöden och ont om tid har ett behov av att göra det ännu smidigare. För sådana tillfällen har vi
utvecklat tilläggsmodulen SR-Evaluate! Funktionen underlättar även integrering med andra system och innebär att ytterligare
automatisering är möjlig.

Förenkla
Tanken när vi utvecklade SR-Evaluate var att automatisera så mycket som möjligt av ditt och din
organisations arbete.

Programmets Wizard markerar avklarade steg,
vilket ger dig överblick över vad som är klart –
och vad som är kvar att göra.

Funktionen är ett stöd för att skapa förenklade
processer av enkäter som du gör i stora och återkommande volymer, till exempel kursutvärderingar
och återkommande kvalitetsmätningar. Allt finns
samlat på ett ställe, och du bygger enkelt enkäter och
rapporter från flera olika mallar. Dubbelarbete undviks
och du sparar dessutom tid – och det bästa av allt är
att du gör det med bara några få klick!
Programmets Wizard hjälper dig att se precis vad
som är gjort av konstruktionen, och vad som är
kvar, vilket gör att du aldrig kommer att behöva leta
i menyer eller undra vad du ska göra härnäst när du
skapar enkäter eller rapporter med SR-Evaluate.

Automatisera processflödet ytterligare
Evaluate erbjuder en smidig integrering med andra system, vilket möjliggör en
ytterligare automatisering av processflödet. De delar som kan automatiseras
är skapandet av enkäten, skapandet av rapporten, samt överföringen av
respondenter till enkäten. Så här automatiseras de:
Enkäten
Med hjälp av en synkroniseringsmodul överförs den information som
programmet behöver för att kunna sammanställa en enkät, som skapas
på angivet datum.
Respondenterna
En extern databas med respondenter integreras med Survey&Report
vilket gör att respondenter med hjälp av en synkroniseringsmodul överförs
till programmet. Enkäter som skapats skickas per automatik ut till de
respondenter som ska ha den.
Rapporten
Om en rapportmall skapats kommer en rapport vid publiceringsperiodens
slut att skapas och distribueras till förvalda mottagare.

Kontakta oss gärna för mer information om
Survey&Report och dess tilläggsmoduler.

Funktionen håller även koll på vad som senast gjordes
i enkäten, vilket innebär att du inte behöver gå igenom
redan avklarade steg när du går in i programmet för
att återuppta arbetet.

Bestäm vem som gör vad
SR-Evaluate ger dig som administratör möjlighet att
styra vem som kan skapa enkäter från grunden, och
vem som endast kan skapa enkäter utifrån färdiga
mallar. Funktionen ger dig möjlighet att på ett tydligare
sätt fördela arbetet på användarna vilket innebär
att samma typ av enkäter inte behöver skapas från
grunden varje gång. Detta är bra vid exempelvis
kursutvärderingar, som är mycket likartade och därför
i hög grad kan mallas upp. Ansvarig kan sedan, om
behov finns, gå in och redigera frågor för att ytterligare
anpassa dem efter sina behov. Detta sparar tid och
gör att man kan undvika onödigt dubbelarbete.
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