Dags för en djupare analys?

På djupet med
Survey&Report

Kommentarer
om programmet

Rätt och riktig information har största värdet för
din organisation. Survey&Report låter dig tränga
ner på djupet och få fram den information som
är central för verksamheten. Med några klick
kan förutsättningar och antaganden helt ändras.
Survey&Report ger dig möjlighet till djupdykning.

Användarvänlighet

Anpassa
Survey&Report
till era behov

Lätt att lära sig och att använda
Programmet är webbaserat, enkelt och intuitivt. Dessutom finns
det instruktionsvideor och hjälptexter som ger dig förklaringar
och tips för de olika funktionerna.
Snabb distribution av enkäter
Publicera enkäten på er hemsida, ert intranät eller skicka ut en
länk via e-post. Du kan också skicka påminnelser för att säkra
en hög svarsfrekvens!

– Riktigt snyggt program.
– Jättebra att kunna skapa enkäten på flera språk.
– Oj, vad enkelt att göra undersökningar nu.
– Massa nya funktioner.

F le x ib ili t et

Gör arbetet med programmet ännu
enklare med Survey&Reports smidiga
tilläggsmoduler.

Smart programvara
Rikta utvalda delar av enkäten till specifika grupper, kanske
elever som läst en särskild kurs eller kunder som köpt en viss
produkt. Ställ följdfrågor baserade på en respondents svar
eller kategoritillhörighet – och få in exakt den information du
behöver.

SR-Advanced Survey
Med SR-Advanced Survey får du tillgång till avancerade
frågetyper som bildkartor med en- eller flerval, sida-vid-

Automatisk översättning till flera språk
Skapa flerspråkiga enkäter om du har respondenter som talar
olika språk. Survey&Report har stöd för 68 språk med olika
alfabet och ett enkelt gränssnitt med automatiskt översättning!
Snabb konstruktion av enkäter
Spara tid genom att skapa mallar för frågor, hela enkäter,
designteman eller rapporter. Du kan också kopiera tidigare
enkäter eller frågor.

sida-matriser och öppna matriser. Dessutom kan du skapa
pappersenkäter och skanna in enkäter som besvarats i
pappersformat. Du får också tillgång till funktionen pappersbrev som låter dig skriva ut dina utskick på vanligt papper.

SR-Advanced Report
Må ngs idigh et

Om du har speciella krav för dina rapporter kan du använda
tillägget Advanced Report. Den innehåller tre funktioner:
möjlighet att skapa rapportläsare, dvs. användare som en-

Design efter dina önskemål
Matcha enkäten mot er grafiska profil med bilder, typsnitt,
färger och många andra inställningar. Eller varför inte skapa en
helt unik design, och kanske infoga några videoklipp?
Skräddarsydda rapporter med ett klick
Gör en rapport med allt i ett eller i flera diagram och tabeller
bredvid varandra. Survey&Report erbjuder alla typer av diagram
och tabeller du kan tänkas behöva – och hjälper dig med
designen.
Presentationer direkt på webben
Survey&Report låter dig skapa färdiga presentationer direkt i
programmet. Välj mellan att skapa PowerPoint-presentationer,
PDF, Word-dokument eller publicera din presentation direkt på
webben!

dast har begränsad tillgång till utvalda rapporter, en modul
för att göra textanalys samt en avancerad beräkningsfunktion för att skapa index och jämförelser mellan dina olika
enkäter.

SR-LDAP
Med SR-LDAP kan du importera både användare och
respondenter direkt från en katalogtjänst. På så sätt hålls
all information automatiskt uppdaterad och du kan skapa
en användarmiljö med ”single sign-on” i enkätprogrammet!
Tilläggsmodulen gör att dubbeladministration elimineras och
nya respondenter läggs till snabbt och smidigt.

Allmän information om programmet
Tekniska krav

Priser

Support och garanti

Om ni hyr programmet är det enda som
krävs en webbläsare. Vid köplicens måste
programmet installeras på en Windows
Server.

Hyrlicens Survey&Report

Webbläsare

Månadshyra

Survey&Report är enkelt att använda
men det kan ändå uppstå frågor. Om
du stöter på tekniska problem som rör
själva programvaran kan du söka svar
i FAQ:n i vår HelpDesk på
http://helpdesk.artologik.net.

För att besvara enkäter kan du använda:
- Internet Explorer version 6.0 eller senare
- Mozilla Firefox version 2.0 eller senare
- Google Chrome version 6.0 eller senare

Light:
670 kr/månad
Standard:
1 340 kr/månad
Enterprise:		 2 290 kr/månad
Extrapack (5 enkäter):		
330 kr/månad

För att arbeta i programmet gäller följande:
- Internet Explorer version 8.0 eller senare
- Mozilla Firefox version 3.5 eller senare

Köplicens Survey&Report

Läs om fler webbläsare på
www.artologik.com.

Hyrlicens
Det är lättast att använda programmet
genom att hyra det från vårt webbhotell
och låta oss ansvara för driften. Om ni vill
ha programmet på er egen server kan ni
givetvis köpa en licens.

Uppläggningskostnaden är 1 490 kr.
En hyrlicens inkluderar både fri teknisk
support och uppdateringar:

Light:
Standard:
Enterprise:
Extrapack (5 enkäter):

SR-Advanced Survey
Storlek
Light:
Standard:
Enterprise:

Hyra
250 kr/mån
500 kr/mån
990 kr/mån

SR-Advanced Report

Webbservern måste uppfylla följande krav:
Server: Windows 2003/2008 (32 eller 64
bitars operativsystem)
Webserverprogram: IIS 6 eller senare
Databas: MS SQL Express eller MS SQL
Diskutrymme: 1 Gb

Storlek
Light:
Standard:
Enterprise:

Antalet respondenter i en enkät är
obegränsat. Licensens storlek bygger
istället på antalet samtidigt publicerade
enkäter. Som publicerad enkät räknas
de som är färdigkonstruerade och
håller på att besvaras. Antalet enkäter
i konstruktions- och rapportfasen är
obegränsat.

Följande licensstorlekar finns:
Light: Högst en enkät kan vara publicerad
åt gången.
Standard: Högst fyra enkäter kan vara
publicerade samtidigt.
Enterprise: Högst tio enkäter kan vara
publicerade samtidigt. (Du kan köpa till
Extrapack om 5 enkäter till Enterprise.

Serviceavtal innebär:

Tilläggsmoduler

Köplicens för egen installation

Licensstorlekar

6 375 kr
19 125 kr
38 250 kr
6 375 kr

Köp
4 250 kr
8 500 kr
17 000 kr

Hyra
250 kr/mån
500 kr/mån
990 kr/mån

Köp
4 250 kr
8 500 kr
17 000 kr

Hyra
180 kr/mån
370 kr/mån
740 kr/mån

Köp
3 000 kr
6 350 kr
12 750 kr

SR-LDAP
Storlek
Light:
Standard:
Enterprise:

När du köper ett program ur Artologikserien har du dessutom alltid 1 års
garanti, räknat från fakturadagen,
avseende utlovade funktioner. Du kan
också köpa ett serviceavtal som löper
årsvis. Det finns serviceavtal för både
programmet och för tilläggsmodulerna. Se
fullständig prisinformation på
www.artologik.com.

•
•
•
•

Alltid tillgång till senaste versionen
Fri tillgång till telefonsupport
Fri tillgång till onlinesupport
Fri hjälp via vår helpdesk inom ett
arbetsdygn
• Garanti för utlovade programfunktioner
• Uppbytesgaranti till större licens –
betala endast mellanskillnaden

Priser för serviceavtal – årsvis
Hyrlicens Survey&Report
Serviceavtal ingår i hyreskostnaden.

Köplicens Survey&Report

Alla priser är exklusive moms. Vi
reserverar oss för eventuella prisändringar.
Alla våra aktuella priser finns på vår
hemsida www.artologik.com.

Utbildning
För att ni snabbt ska komma igång
med programmet erbjuder vi utbildning.
Välj mellan heldag, då även praktiska
övningar ingår, halvdag eller per timme..
Med modern teknik kan vi även hålla
utbildningar på distans.

Light:
Standard:
Enterprise:
Extrapack:

1 275 kr/år
3 825 kr/år
7 650 kr/år
1 275 kr/år

Vill du veta mer?
På vår webbplats www.artologik.com kan
du läsa mer information om programmet.
Där kan du också prova demoversioner
direkt eller kontakta oss för att lägga upp
en egen testplats till dig! Självklart är du
också välkommen att ringa, faxa eller
skicka e-post direkt till oss på Artisan
Global Media.

Det enkla är det smarta
Administrativa program direkt i din webbläsare
Artisan Global Media, Vidéum, 351 96 Växjö
Tel: 0470 77 85 85 Fax: 0470 820 20
www.artologik.com E-post: info@artologik.com
Försäljningskontor
Oskarshamn Tel: 0491 76 88 75
Frankrike Tel: +33 170 38 54 41
Tyskland Tel: +49 40 32 00 54 36

