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Αξιότιµε κύριε / κυρία.  

 

 

Σας ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τις υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 

Εταιρικού Feedback ezySurvey™ της εταιρείας µας. 

 

Ονοµάζοµαι Γιάννης Μπαρµπανάς και εργάζοµαι στην εταιρεία ezySurvey.com η 

οποία ειδικεύεται σε Web-based Surveys, Mobile (PDA) Surveys και Enterprise 

Feedback Management.   

 

Σας αποστέλλω το παρόν πληροφοριακό υλικό, το οποίο περιέχει µία περίληψη των 

βασικότερων δυνατοτήτων του ezySurvey™.   

 

Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή συνεργασία. 

 

 

 

 

Φιλικά, 

 
Γιάννης Μπαρµπανάς 

Project Manager ezySurvey.com 
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Τι είναι το ezySurvey™ 

 

 Το ezySurvey™ είναι αυτή τη στιγµή το πιο 

εξελιγµένο on line, Internet-based 

πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης 

feedback που υπάρχει στην Ελλάδα.  

Χρησιµοποιεί την τεχνολογία του Internet και την ευκολία χειρισµού των 

Windows® για να επιτύχει αποτελέσµατα που µέχρι χθες απαιτούσαν µεγάλες 

επενδύσεις σε πολύπλοκα πληροφοριακά συστήµατα, ανθρώπους και διαδικασίες.   

 

Η Successful Software δηµιούργησε το ezySurvey αντλώντας από τη πλούσια 

δεκαετή τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει σε παρόµοια συστήµατα ερευνών, 

εγκαινιάζοντας έτσι τη πρώτη on line πλατφόρµα διαχείρισης feedback στην 

Ελλάδα. 

 
www.ezysurvey.com  



 

 

Ο τρόπος λειτουργίας του ezySurvey είναι εξαιρετικά απλός, γίνεται µέσα από ένα online σύστηµα και χωρίζεται σε τρία απλά βήµατα:  

 ∆ηµιουργία / ∆ιαχείριση 

∆ηµιουργούµε στο ezySurvey το ερωτηµατολόγιο 

που θέλουµε (π.χ. ένα ερωτηµατολόγιο µέτρησης 

Ικανοποίησης Πελατών, βλ. σελίδα 30).  

Στις περισσότερες επιχειρήσεις το ερωτηµατο-

λόγιο υπάρχει ήδη σε έντυπη µορφή 

 Συλλογή απαντήσεων 

Καταχωρούµε τις απαντήσεις µε το 

ποντίκι (απλή διαδικασία point & 

click).  Η συλλογή των 

απαντήσεων γίνεται 24 ώρες το 

24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα  

 Ανάλυση 

Βλέπουµε / εκτυπώνουµε τη στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσµάτων που παράγεται αυτόµατα 

και σε πραγµατικό χρόνο (real-time statistical 

analysis) µε ένα µόνο κλικ! (παράδειγµα 

εκτύπωσης στη σελίδα 32) 

 

 

 

 

 

 

∆είτε πως παρακολουθώντας το παρακάτω video:  

 

   
http://www.ezySurvey.com/help/Create_a_new_questionnaire.html 

  
http://www.ezySurvey.com/help/reply_a_survey.html    

http://www.ezySurvey.com/help/real_time_statistics.html 
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Που χρησιµοποιείται το ezySurvey 

 

Το ezySurvey είναι µία πλατφόρµα εργασίας η οποία βοηθάει τα µέλη µιας εταιρείας 

να συναντηθούν online και να συνεργαστούν πάνω στη διαδικασία συλλογής 

feedback για τις διάφορες λειτουργίες της εταιρείας (π.χ. συλλογή feedback για τους 

πελάτες ή τις εσωτερικές διαδικασίες που χρησιµοποιεί η εταιρεία, κοκ).   

 

Τα µέλη µιας εταιρείας µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ezySurvey για να 

δηµιουργήσουν οποιαδήποτε φόρµα υποβολής ερωτήσεων και να συγκεντρώσουν 

τις απαντήσεις που χρειάζονται σε πραγµατικό χρόνο.  

 

Τα ερωτηµατολόγια είναι µία τέτοια διαδικασία και για αυτό το λόγο το ezySurvey 

χρησιµοποιείται ευρέως σε: 

• Έρευνες Αγοράς (Market Research) 

• Μέτρηση Κοινής Γνώµης (Public Opinion) 

• Μέτρηση ικανοποίησης Πελατών (Customers Satisfaction Survey, GSTS1) 

• Μέτρηση ικανοποίησης προσωπικού (Employee Satisfaction Survey) 

• Feedback από Προµηθευτές – συνεργάτες 

• Ελέγχους αποτελεσµατικής εφαρµογής (ή όχι) των Στάνταρ ∆ιαδικασιών 

(Standard Operations Procedures) που χρησιµοποιεί ο οργανισµός2 

• Αξιολόγηση ποιότητας εκπαιδευτικού σεµιναρίου (Course Evaluation Survey)  

• Info Kiosks σε εµπορικές εκθέσεις (Trade Shows) και σηµεία πώλησης (POS) 

• Αξιολόγηση σεµιναρίου (Course Evaluation) 

• Γραµµή επικοινωνίας πελατών (800…) 

• Αιτήσεις εργασίας (βιογραφικά σηµειώµατα) – Επιλογή προσωπικού 

                                                 
1 Guest Satisfaction Track Survey 
2 Οι Standard Operation Procedures έχουν άµεση σχέση µε την τυποποίηση – ποιότητα του 

αποτελέσµατος (προϊόντος ή υπηρεσίας) που παρέχει ο οργανισµός στους πελάτες του και αποτελούν 

απαραίτητο συστατικό της Πολιτικής (Policy) που εφαρµόζει ο οργανισµός. 
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• Συλλογή στοιχείων µέσω Internet και συγκέντρωσή τους σε µία βάση 

δεδοµένων 

• κοκ 

 

 
 

Το ezySurvey µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως ένα εργαλείο συγκέντρωσης 

πληροφοριών, πέρα από τη στενή έννοια των ερωτηµατολογίων και των ερευνών που 

στηρίζονται πάνω σε αυτά.  Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Άλλες χρήσεις του ezySurvey» 

στη σελίδα 18 για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέµα.  

 

Η ezySurvey.com έχει τη δυνατότητα κατά παραγγελία να εξάγει (export) / 

µετασχηµατίσει (data transformation) τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο 

ezySurvey λογαριασµό σας, σε οποιαδήποτε µορφή εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες 

σας, χωρίς κανένα περιορισµό.  Μπορεί επίσης να κατασκευάσει κατά παραγγελία 

µία custom software solution η οποία, ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά: 

• θα επεξεργάζεται αυτά τα στοιχεία µε έναν ειδικό τρόπο και θα εξάγει κάποια 

αποτελέσµατα 

• θα εισάγει αυτά τα στοιχεία σε ένα άλλο πληροφοριακό σύστηµα (π.χ. ένα 

CRM, ERP, πρόγραµµα µισθοδοσίας, ένα φάκελο του Microsoft Outlook, 

κοκ) 

• θα χρησιµοποιεί αυτά τα στοιχεία σε συνδυασµό µε κάποια άλλα από ένα 

πληροφοριακό σύστηµα τρίτου κατασκευαστή για να παράγει ένα 

ενοποιηµένο σύνολο αποτελεσµάτων και από τα δύο συστήµατα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέµα, µπορείτε να επικοινωνήσετε 

µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της ezySurvey.com 

(http://www.ezySurvey.com/training_support_en.asp). 

 



      Web-based / Mobile Surveys & Enterprise Feedback Management 

Internet 
Telephones 

Sales department 

http://www.ezySurvey.com  
voice +30 (2310) 340261, 340263-4  fax +30 (2310) 
340259 
ezySurvey@successful-soft.com  

15 Atridon str.  |  542 49 Thessaloniki  |  Greece  |  Europe 
 

© ezysurvey Systems: art.X, rev.5 (2006/09)  

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του ezySurvey 

Βασικά πλεονεκτήµατα 

 

• Το ezySurvey είναι πολύ οικονοµικό3 γιατί: 

o ∆εν απαιτεί σηµαντική οικονοµική επένδυση αφού παρέχεται έναντι 

µηνιαίου µισθώµατος 

o Προσαρµόζεται απόλυτα στο δικό σας προϋπολογισµό.  Έτσι µπορείτε 

να επενδύσετε αγοράζοντας µόνο όσες δυνατότητες χρειάζεστε 

σήµερα4 

 

• Το ezySurvey υποστηρίζει όλους τους τύπους ερωτηµατολογίων (π.χ. 

γραπτά ερωτηµατολόγια (Paper surveys), ερωτηµατολόγια µέσω τηλεφώνου 

(Telephone surveys), ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια µε συνεντεύξεις εν 

κινήσει (Mobile surveys), ερωτηµατολόγια µέσω Internet (Web surveys), 

κοκ). 

 

• ∆ιαθέτει ενσωµατωµένη real time στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων και δυνατότητα φιλτραρίσµατος των απαντήσεων µε όποιο 

πεδίο (ή πεδία) επιλέξει ο χρήστης.  Έτσι µπορούµε να έχουµε στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσµάτων µε π.χ. στατιστική ανάλυση ανά ηµεροµηνία 

καταχώρησης, στατιστική ανάλυση ανά γεωγραφική περιοχή (κατάστηµα, 

πόλη, Βόρεια Ελλάδα / Νότια Ελλάδα / ολόκληρη την Ελλάδα, κοκ), 

στατιστική ανάλυση ανά δηµογραφική οµάδα (Άνδρες, Γυναίκες, ηλικίες 

µεταξύ 30-35, στατιστική ανάλυση σύµφωνα µε το ετήσιο εισόδηµα των 

ερωτηθέντων (π.χ. από 50.000 – 100.000 €, κοκ)).  

 

                                                 
3 ενδεικτικό κόστος για 12µηνη συνδροµή στο ezysurvey.com, 1 έρευνα, 1 χρήστης, 400 απαντήσεις: 

11,67 €/µήνα.  Εφάπαξ τέλος εγγραφής: 9,9 € 
4 Εάν οι ανάγκες σας αλλάξουν στο µέλλον, µπορείτε να αναβαθµίσετε τον ezySurvey.com 

λογαριασµό σας, µέσα σε µία ηµέρα 
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• Τα στατιστικά αποτελέσµατα µπορούν να υπολογιστούν από το ezySurvey: 

o Είτε στο σύνολο των απαντήσεων, είτε  

o σε οποιοδήποτε υποσύνολο απαντήσεων επιλέξουµε εµείς, 

φιλτράροντας τα δεδοµένα µε ένα ή περισσότερα πεδία (π.χ. τι 

απάντησαν οι Γυναίκες, ή τι απάντησαν οι Γυναίκες µεταξύ 30 και 35 

ετών, ποιοι ήταν οι µέσοι όροι του Χ υποκαταστήµατος, ή ποιοι ήταν 

οι µέσοι όροι για όλα τα υποκαταστήµατα της Νότιας Ελλάδας, κοκ)  

Αυτό σηµαίνει µεγάλη ευελιξία στον τρόπο µε τον οποίο ο χρήστης µπορεί να 

αναλύσει τα στατιστικά αποτελέσµατα. 

 

• Το ezySurvey είναι ένα εργαλείο διαθέσιµο από οποιοδήποτε σηµείο του 

κόσµου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα!5  Αυτό του το 

πλεονέκτηµα το κάνει ιδανικό για αλυσίδες επιχειρήσεων (π.χ. 

πολυκαταστήµατα, επιχειρήσεις εστίασης, κοκ) , οµίλους (π.χ. ξενοδοχείων), 

κοκ γιατί συνενώνει αυτοµάτως όλα τα υποκαταστήµατα µε το κεντρικό σε 

µία online πλατφόρµα εργασίας - συνεργασίας. 

 

• Ειδικά για επιχειρήσεις που χρειάζεται να συγκεντρώσουν πληροφόρηση 

µέσω Internet, το ezySurvey έχει τη δυνατότητα λήψης απαντήσεων 

απευθείας από τους ερωτούµενους.  Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµο π.χ. για τις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τοµέα, όπου µπορούν µε 

αυτόν τον τρόπο να: 

o Αυξήσουν το Response Rate τους (ένας πελάτης που βιάζεται να 

αναχωρήσει µπορεί να απαντήσει πλέον το ερωτηµατολόγιο αργότερα 

από το σπίτι ή το γραφείο του) 

o Μειώσουν το διαχειριστικό κόστος τους (δεν χρειάζεται το έντυπο 

ερωτηµατολόγιο ούτε η καταχώρηση του στο σύστηµα αφού ο 

Πελάτης απαντάει µε ηλεκτρονικό τρόπο).  

 

                                                 
5 Το µόνο που απαιτείται είναι ένας Η/Υ µε σύνδεση στο Internet 
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Ένα κύριο πλεονέκτηµα του ezySurvey 

 

Ίσως το κυριότερο πλεονέκτηµα του ezySurvey ™ είναι 

η αυτόµατη στατιστική ανάλυση σε πραγµατικό χρόνο 

που έχει ενσωµατωµένη, καθώς και η δυνατότητά του να 

προσαρµοστεί απόλυτα στην «πραγµατικότητα» της 

δικής σας εταιρείας (custom software solutions). 

 

Στο ezySurvey απλώς δηµιουργείς το ερωτηµατολόγιο που θέλεις και η 

στατιστική ανάλυση γίνεται αυτόµατα µε το που αποθηκεύεται σε αυτό η πρώτη 

απάντηση.   

 

Με αυτόν τον τρόπο: 

• ∆εν χρειάζεται οι απαντήσεις να κωδικοποιηθούν πριν να καταχωρηθούν σε 

ένα πρόγραµµα (π.χ. Microsoft Excel, SPSS, QStat, κοκ) ώστε τελικά να 

µπορέσουν να αναλυθούν στατιστικά.    

Αυτό µεταφράζεται σε τεράστια οικονοµία χρόνου. 

• Εάν αλλάξει κάτι στο ερωτηµατολόγιο (π.χ. προστεθεί µία νέα ερώτηση, 

διαφοροποιηθεί η σειρά των ερωτήσεων, κλπ), το ezySurvey προσαρµόζεται 

αυτόµατα χωρίς αυτό να επηρεάζει καθόλου την αυτόµατη στατιστική 

ανάλυση.   

Αυτό σηµαίνει ευκολία χρήσης. 

 

Και όλα αυτά γίνονται πραγµατικότητα χωρίς πολύπλοκους χειρισµούς και ειδικές 

γνώσεις χειρισµού Η/Υ…  Το ezySurvey λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούν τα 

Windows ώστε οποιοσδήποτε ξέρει να χρησιµοποιεί τα Windows, να ξέρει ήδη το 

βασικό χειρισµό του ezySurvey.  Αυτό κάνει εύκολο τη δηµιουργία, διόρθωση και 

ενηµέρωση των ερωτηµατολογίων χωρίς να είναι απαραίτητο να βασίζεστε στο 

τµήµα µηχανογράφησης της εταιρείας σας. 
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Στην εικόνα που ακολουθεί εµφανίζεται ένα κοινό παράθυρο εργασίας των Windows 

(ασπρόµαυρο) και το παράθυρο εργασίας του ezySurvey (έγχρωµο) από όπου µπορεί 

να διακριθεί η απόλυτη (~95%) ταύτιση της φιλοσοφίας µε την οποία λειτουργούν 

και τα δύο συστήµατα6.  

 

 

 

 

                                                 
6  Κόκκινο περίγραµµα  : γραµµή εργαλείων (toolbar) 

Μπλε περίγραµµα  : αριστερό µενού επιλογών που εξαρτώνται από το σηµείο στο 

   οποίο βρισκόµαστε κάθε φορά (case sensitive options) 

Πράσινο περίγραµµα  : χώρος εργασίας (workspace) 
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Επιπλέον οφέλη του ezySurvey 

 

Το ezySurvey έχει µία σειρά από επιπλέον οφέλη για την επιχείρηση που το 

χρησιµοποιεί.  Η παρακάτω λίστα, αναλύει τα πλεονεκτήµατα ανά ενδιαφερόµενη 

οµάδα (Χρήστες, διευθυντές Marketing, Υπεύθυνους Μηχανογράφησης, ∆ιευθυντές).

  

 

Για τους χρήστες του ezySurvey λογαριασµού (account users): 

 

• Είναι εξαιρετικά εύκολο στην εκµάθηση γιατί βασίζεται στον τρόπο εργασίας των 

Microsoft Windows® 

• ∆ιαθέτει εικονογραφηµένο, on line σύστηµα βοήθειας (User’s Guide) σε µορφή 

eBook.  Για όσους χρήστες θέλουν να ξεκινήσουν άµεσα τη 

χρήση του συστήµατος, υπάρχει επίσης ένας οδηγός γρήγορης 

εκκίνησης (Quick Start Guide) 

• ∆ιαθέτει εκπαιδευτικά video που περιγράφουν το χειρισµό των 

πιο σηµαντικών χαρακτηριστικών του ezySurvey.com (π.χ. µε 

ποιο τρόπο συνδέεται ένας χρήστης στο σύστηµα 

www.ezySurvey.com/help/login.html)   

 
• Στο ezySurvey µπορείτε να ορίσετε οµάδες εργασίες (workgroups) και να 

µοιράσετε εργασιακούς ρόλους (roles) και αρµοδιότητες (responsibilities) σε όσα 

άτοµα εµπλέκονται στη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης του εταιρικού 
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feedback.  Αυτό, στο ezySurvey ονοµάζεται Enterprise Feedback Management 

Team.  

 
 

Για τους διευθυντές µάρκετινγκ, υπεύθυνους ποιότητας (Marketing Directors, 

Quality Assurance Managers): 

• Το ezySurvey είναι οικονοµικό και µπορεί να προσαρµοστεί στους 

περιορισµούς του προϋπολογισµού σας, ακόµα και στα µέσα του οικονοµικού 

έτους 

• Μπορείτε να αναβαθµίσετε το επίπεδο του λογαριασµού σας οποιαδήποτε 

στιγµή χρειαστείτε περισσότερες δυνατότητες (π.χ. περισσότερα 

ερωτηµατολόγια, περισσότερες γλώσσες ανά ερωτηµατολόγιο, χρήστες…) 

µέσα σε µία ηµέρα 

• Είναι απλό στη χρήση και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ.  

Αυτό σηµαίνει ελάχιστο χρόνο εκµάθησης και εξοικείωσης 

• Με το ezySurvey µπορείτε να δηµιουργήσετε οποιοδήποτε ερωτηµατολόγιο 

γιατί διαθέτει όλους τους πιθανούς τύπους ερωτήσεων: κείµενο, αριθµοί, 

κείµενο και αριθµοί, ηµεροµηνία, λίστα επιλογής, multiple choice (one select), 

multiple choice (many select), ranking scale, open ended questions… 

• Εάν έχετε τµήµατα στην επιχείρηση τα οποία παίρνουν πληροφόρηση από 

εσάς (π.χ. τη βαθµολογία τους ή τα σχόλια των Πελατών, κοκ), µπορείτε να 

τους δώσετε απευθείας πρόσβαση στο σύστηµα ώστε να αντλούν την 

πληροφόρηση αυτή (24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα…) χωρίς να 

χρειάζεται να τους ενηµερώνετε εσείς προσωπικά. 

• Σε συνεργασία µε το τµήµα Ανάπτυξης της Successful Software 

(κατασκευάστριας εταιρείας του ezySurvey), µπορείτε να στήσετε 



      Web-based / Mobile Surveys & Enterprise Feedback Management 

Internet 
Telephones 

Sales department 

http://www.ezySurvey.com  
voice +30 (2310) 340261, 340263-4  fax +30 (2310) 
340259 
ezySurvey@successful-soft.com  

15 Atridon str.  |  542 49 Thessaloniki  |  Greece  |  Europe 
 

© ezysurvey Systems: art.X, rev.5 (2006/09)  

οποιαδήποτε ολοκληρωµένη λύση χρειάζεται η επιχείρησή σας, κοµµένη και 

ραµµένη στα µέτρα σας (βλ. παρακάτω «Τι γίνεται εάν η επιχείρησή σας έχει 

µία ή πολλές ιδιαιτερότητες»)!  

• Έχει δυνατότητα συλλογής απαντήσεων από πολλές διαφορετικές γλώσσες 

(Multilanguage surveys) µε δυνατότητα οµαδοποίησης των στατιστικών 

αποτελεσµάτων ανά γλώσσα (π.χ. τι απάντησαν οι Έλληνες, τι απάντησαν οι 

Άγγλοι, κοκ) 

• Με το άνοιγµα του λογαριασµού σας δίδεται δωρεάν ένας ηλεκτρονικός 

οδηγός (eBook)7 µε τους rules of thumb, τα κοινά λάθη κατά τη δηµιουργία 

και τη διεξαγωγή ερευνών µε ερωτηµατολόγια και πώς να τα αποφύγετε 

 

Για τους υπεύθυνους µηχανογράφησης (IT Managers): 

• Το ezySurvey ∆ΕΝ χρειάζεται εγκατάσταση στον Η/Υ.  Είναι διαθέσιµο σε 

οποιοδήποτε µηχάνηµα διαθέτει Windows (Internet Explorer 6+) και σύνδεση 

στο Internet! 

• Το ezySurvey ∆ΕΝ χρειάζεται κανένα είδος µηχανογραφικής συντήρησης 

όπως π.χ. έλεγχο για ιούς.   

• Με τo ezySurvey ∆ΕΝ χρειάζεται να ανησυχείτε εσείς για τα αντίγραφα 

ασφαλείας (backup).  Όλα τα αρχεία σας γίνονται καθηµερινά backup από το 

τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης του ezySurvey και περιλαµβάνονται µέσα στην 

τιµή του 

• Μπορείτε να κάνετε upgrade τον λογαριασµό σας οποιαδήποτε στιγµή 

• Το ezySurvey µπορεί να επεκταθεί είτε πριν την αρχική της εγκατάσταση, είτε 

οποιαδήποτε στιγµή µετά από αυτή. Έτσι η απόλυτη κάλυψη των αναγκών της 

εταιρείας σας είναι εξασφαλισµένη 

• Εάν δεν θέλετε να επιφορτίσετε το τµήµα µηχανογράφησης µε την αρχική 

παραµετροποίηση του συστήµατος ή / και τη τεχνική υποστήριξη των 

χρηστών που θα χρησιµοποιούν το ezySurvey, µπορείτε να ζητήσετε από 

συµβόλαιο ορισµένης διάρκειας για: 

                                                 
7 µορφή Adobe Acrobat Reader .PDF 
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a. το administration του ezySurvey λογαριασµού σας  

b. τη τεχνική υποστήριξη των χρηστών  

 

Για τους διευθυντές-µετόχους (managers & stockholders): 

• Το ezySurvey ∆ΕΝ απαιτεί µεγάλες επενδύσεις σε χρήµα (δαπάνη 

απόκτησης) και χρόνο (για την εκπαίδευση του προσωπικού), ενώ τα 

αποτελέσµατά του είναι άµεσα.  Μπορείτε να επενδύσετε αγοράζοντας µόνο 

όσες δυνατότητες χρειάζεται η επιχείρηση σήµερα. 

• Με το ezySurvey µπορείτε να έχετε άµεση πληροφόρηση, 24 ώρες το 24ωρο, 

για τα στατιστικά αποτελέσµατα µιας υπό διεξαγωγή έρευνας ακόµα και από 

το… σπίτι σας.  

 

 

Τι γίνεται εάν η επιχείρησή σας έχει µία ή πολλές ιδιαιτερότητες  

 

Εάν η επιχείρησή σας έχει µία ιδιαιτερότητα η οποία δεν καλύπτεται αρχικώς από τον 

πυρήνα του ezySurvey, υπάρχει η δυνατότητα της επέκτασής του χωρίς κανένα 

απολύτως πρόβληµα, έτσι ώστε τελικά να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.   

 

Αυτό άλλωστε είναι και το κύριο αντικείµενο εργασιών της εταιρείας Successful 

Software, κατασκευάστριας εταιρείας του ezySurvey: η ανάπτυξη λογισµικού κατά 

παραγγελία, ειδικά για τις ανάγκες του πελάτη (custom made software development 

& outsourcing – build to order).   

 

Για παράδειγµα, ενώ το βασικό περιβάλλον του ezySurvey εξυπηρετεί τις ανάγκες 

σας, µπορεί να θέλετε να πάρετε τα αποτελέσµατα µε ένα πολύ ειδικό τρόπο στο 

Microsoft Excel ή να εισάγετε τα αποτελέσµατα σε ένα άλλο λογισµικό που 

χρησιµοποιεί η εταιρεία σας.  Μπορεί επίσης να θέλετε µία διασταύρωση των 

προσωπικών στοιχείων αυτών που απάντησαν στο ezySurvey µε το backoffice 

πρόγραµµα της εταιρείας σας (π.χ. ένα CRM) για να διασφαλίσετε την εγκυρότητα 

των απαντήσεων. 
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Σε αυτό το σηµείο το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Successful Software 

έρχεται, εξετάζει το πρόβληµα και κατασκευάζει µία ειδική (custom made) λύση 

ειδικά για τις ανάγκες σας.   

 

Έτσι, τόσο οι παρούσες όσο και οι µελλοντικές σας ανάγκες είναι σίγουρο ότι θα 

καλυφθούν.   
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Άλλες χρήσεις του ezySurvey 

 

 

Α’ παράδειγµα 

Συλλογή feedback από επισκέπτες web site (Web Site Visitor Feedback) 

Η εταιρεία Υ θέλει να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του web site της, 

διενεργώντας µία συνεχή (on going) έρευνα µεταξύ των χρηστών (επισκεπτών) του site 

www.company.com.  Χρησιµοποιεί την τεχνολογία  Web Site Visitor Feedback του 

ezySurvey.com για να αξιολογήσει µία σειρά από παραµέτρους όπως π.χ.: 

• Το κατά πόσο το  περιεχόµενο της κάθε web page είναι αξιόλογο 

• Την επαρκή σχεδίαση της κάθε µίας σελίδας καθώς και µιας οµάδας σελίδων 

(π.χ. σελίδες που έχουν σχέση µε παρουσίαση προϊόντων/υπηρεσιών και τις 

Πωλήσεις γενικότερα) 

• Την ευχρηστία της κάθε σελίδας 

• Τα σχόλια των επισκεπτών που είδαν τις σελίδες του site 

• Το κατά πόσο ο επισκέπτης βρήκε τελικά αυτό που έψαχνε στο site 

Στόχος της παραπάνω αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση του site, σύµφωνα µε τις 

προτιµήσεις των επισκεπτών προκειµένου να αυξηθεί η επισκεψιµότητα (traffic). 

 

 

Β’ παράδειγµα 

∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων µε συλλογή στοιχείων (Data Collection) 

Η εταιρεία Χ θέλει να συγκεντρώσει σε µία βάση δεδοµένων ορισµένες πληροφορίες.  Ο 

υπεύθυνος αυτής της συλλογής δεδοµένων, κ. Trump, χρησιµοποιεί το ezysurvey.com 

για να κάνει αυτή τη δουλειά.  Συγκεκριµένα, δηµιουργεί ένα σετ από ερωτήσεις για τα 

δεδοµένα που θέλει η εταιρεία του να συλλεχθούν.  Ενηµερώνει µέσω email τους 

ενδιαφερόµενους ώστε να απαντήσουν σε αυτό το σετ ερωτήσεων µέχρι το τέλος της 

εβδοµάδας.  Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας συλλέγονται οι απαντήσεις από τους 

διάφορους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι µάλιστα µπορούν να απαντήσουν οποιαδήποτε 

ηµέρα, ώρα και Η/Υ τους βολεύει.  Στο τέλος της εβδοµάδας ο κ. Trump παίρνει µία 
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βάση δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία που έπρεπε να συγκεντρώσει σε ότι µορφή τον 

εξυπηρετεί καλύτερα (π.χ. λίστα του Microsoft Excel) για να συνεχίσει τη δουλειά του.   

 

 

 

Success stories: Η Holidays Market χρησιµοποιεί τη δυνατότητα Data Collection 

για την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του portral www.holidaysmarket.com 

 

Η εταιρεία holidaysmarket.com (και www.holidaysmarket.gr) είναι ένα portral που 

εστιάζει κατά κύριο λόγω στον τουρισµό.  Μέσα από τις σελίδες του site, µεταξύ 

άλλων θεµάτων, παρουσιάζονται ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα από όλη την 

Ελλάδα και το εξωτερικό.   

 

 
 

Η εταιρεία χρειαζόταν να συγκεντρώσει αναλυτικές πληροφορίες από 4.000 

τουριστικές επιχειρήσεις µε σκοπό την προβολή τους µέσα από τις σελίδες του portal.   

 

Η Holidays Market επέλεξε την δυνατότητα on line συλλογής δεδοµένων του 

ezySurvey.com λόγω της ταχύτητας στη συλλογή των στοιχείων καθώς και του 

συγκριτικά χαµηλότερου κόστους.   

 

Παρέδωσε το ερωτηµατολόγιο µε τις αναλυτικές πληροφορίες που ήθελε να 

συγκεντρώσει και τις τέσσερις χιλιάδες διευθύνσεις email των τουριστικών 

επιχειρήσεων στην ezySurvey.com.   Η ezySurvey.com ανέλαβε: 
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• Την προετοιµασία της έρευνας   

 
• Τη δηµιουργία και αποστολή της prompt card που στάλθηκε µέσω email στις 

4.000 τουριστικές επιχειρήσεις 

 
• Την συλλογή των αναλυτικών πληροφοριών 
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• Την παράδωση της βάσης δεδοµένων στην Holidays Market για την 

ενσωµάτωση των πληροφοριών απευθείας στην κεντρική βάση δεδοµένων του 

portral 

 

Η όλη διαδικασία κράτησε τρεις µήνες και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία των Οκτώβριο 

του 2006. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε: 

HOLIDAYS MARKET 

Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΘΕΩΝ) 9 

5ος ΟΡΟΦΟΣ 

546 45  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνα: 2310 865692, 2310 869594 
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Γ’ παράδειγµα 

Γραµµή επικοινωνίας πελατών (800-99-99999) 

Η εταιρεία Χ διαθέτει τα προϊόντα / υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα καθώς και τη 

Κύπρο.  Στην προσπάθεια της να βελτιώσει τις πωλήσεις της, δηµιουργεί µία Γραµµή 

Εξυπηρέτησης Πελατών, τόσο για τους πελάτες των προϊόντων / υπηρεσιών της στην 

Ελλάδα (800-11-55802), όσο και στη Κύπρο (800-2222).  Σε αυτή τη γραµµή ο 

Πελάτης θα µπορεί να καλεί χωρίς χρέωση και να καταθέτει τυχόν σχόλια, προτάσεις, 

παράπονα, κοκ.  Το προσωπικό της Γραµµής αυτής, καταχωρεί το feedback των 

Πελατών απευθείας στο ezySurvey κάνοντας ταυτόχρονα και τη κατηγοριοποίηση του, 

ανάλογα µε το από πού προέρχεται (Ελλάδα ή Κύπρο), τι αφορά (π.χ. παρατήρηση για 

τη ποιότητα ενός προϊόντος / υπηρεσίας, τη καθαριότητα του καταστήµατος, τη 

συµπεριφορά / εξυπηρέτηση του προσωπικού, πρόταση βελτίωσης, παράπονο, κλπ) και 

ποιον αφορά (ποιο συγκεκριµένο προϊόν / υπηρεσία, υποκατάστηµα, υπάλληλο).   

 

Έτσι όλη αυτή η πληροφόρηση συγκεντρώνεται σε ένα κεντρικό σηµείο αντί να είναι 

διάσπαρτη σε διάφορα σηµεία, γεγονός που θα έκανε την εκµετάλλευση αυτής της 

γνώσης πολύ δύσκολη.  Οι υπεύθυνοι του κάθε υποκαταστήµατος µπορούν να 

συνδεθούν στο ezySurvey και σε χρόνο µηδέν να πάρουν πληροφόρηση για τα π.χ. 

παράπονα που αφορούν το δικό τους υποκατάστηµα, χωρίς τη διαµεσολάβηση ατόµου, 

24 ώρες το 24ωρο.  Η διοίκηση µπορεί να δει πόσες και ποιες παρατηρήσεις έγιναν από 

Πελάτες και οι οποίες αφορούσαν π.χ. τη ποιότητα, ή ήταν προτάσεις βελτίωσης, ή 

παράπονα, είτε ανά υποκατάστηµα, είτε για όλα τα υποκαταστήµατα µαζί.  

 

 

∆’ παράδειγµα 

Αιτήσεις εργασίας και Επιλογή προσωπικού 

Η αλυσίδα super markets Y θέλει να συγκεντρώσει αιτήσεις εργασίας από υποψήφιους 

εργαζόµενους µε διάφορες ειδικότητες που επιθυµούν να εργαστούν στα διάφορα 

τµήµατά της.  Η κάθε αίτηση περιέχει εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του κάθε 

υποψηφίου, την προϋπηρεσία και το τµήµα στο οποίο επιθυµεί να εργαστεί (βλ. 

παρακάτω). 
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       8 

Αυτές οι πληροφορίες εισάγονται στο ezySurvey είτε απευθείας από τους υποψήφιους 

εργαζόµενους µέσα από το web site της Υ εταιρείας, είτε από τη διεύθυνση 

προσωπικού (HR department) που παραλαµβάνει τις εν λόγω αιτήσεις σε γραπτή 

µορφή.  Ο υπεύθυνος προσωπικού χρησιµοποιεί τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος του 

ezySurvey για να εντοπίσει µε ευκολία όλα τα βιογραφικά σηµειώµατα που ικανοποιούν 

τα κριτήρια επιλογής προσωπικού που έχει θέσει (π.χ. ταµίες µε προϋπηρεσία 

τουλάχιστον 2 έτη, άµεσα διαθέσιµους για πρόσληψη).  

 

 

                                                 
8 Τα παραπάνω έντυπα αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρείας hypermarkets Carrefour και 

απεικονίζονται στο παρόν έντυπο προς χάριν παραδείγµατος 
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Enterprise Feedback Management 

 

What is Enterprise Feedback Management 

 

In today’s highly competitive world there is no room for inefficiencies of any kind.   

 

Many organizations throughout the world rely on Enterprise Feedback Management 

(EFM) as the key system of getting feedback on “what is going on now” in order to 

learn on time what changes need to be done in their business practices, products and 

services.  The ultimate aim is to adapt, and therefore, to stay competitive.   

 

An EFM system helps organizations understanding their present internal (employees) 

and external (customers, suppliers, market…) environment.   

 

An EFM system achieves this by collecting and analyzing feedback from customers, 

potential customers, suppliers, employees or any other kind of audience that makes 

sense to the organization. 

 

An EFM system gauges the efficiency of internal / external processes, other business 

systems and even business strategies. By measuring all these, an EFM system can 

provide on time answers about “what we have to do in order to stay and become even 

more efficient”.  

 

For organizations, obtaining and analyzing customer feedback is critical to improving 

customer loyalty the number one reason for sustainable sales. For retailers and 

distributors, the quality of customer satisfaction affects future growth. In the economy 

of the Information Age, companies that invest in measuring, tracking, analyzing and 

improving customer satisfaction levels, are predictably rewarded with loyal, repeat 

customers. 
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ezySurvey.com EFM Solutions is the easiest Enterprise Feedback Management Tool 

available that provides centralized control over the entire survey process.  Because of 

its cutting edge technology architecture, ezySurvey.com is the ideal solution for world 

wide distributed organizations.    

 

ezySurvey.com provides a shared enterprise environment where professionals in HR, 

marketing, sales, training, and customer service can produce-manage surveys, engage 

others to collaborate on survey projects, interview audiences, get and analyze the 

results.    

 

 
 

Build an 

enterprise team 

 

Manage surveys 

 

Get feedback 

  

Analyze results 

 
(in real time) 

Create surveys  

 

 
EEFFMM    SSoolluuttiioonn  
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All this is being done through a simplified interface that any non-computer genius can 

understand and use.   
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Συχνές ερωτήσεις (FAQ) 

 

«Έχουµε ήδη κάποιο ενδοεπιχειρησιακό, offline σύστηµα για την ανάλυση του εταιρικού 

feedback και είµαστε ευχαριστηµένοι από αυτό.  Ποια θα ήταν τα οφέλη εάν 

χρησιµοποιούσαµε το ezySurvey;» 

 

Το ezySurvey:  

• µπορεί κάποιος να το χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε στιγµή (24/7) από 

οποιοδήποτε Η/Υ στον κόσµο 

• (ειδικά για αλυσίδες ξενοδοχείων) βάζει όλα τα ξενοδοχεία του Οµίλου σε µία 

κοινή, online σύνδεση οπότε ο καθένας συνδέεται στο ezySurvey µε τον 

κωδικό του και βλέπει απευθείας τις αναφορές που τον ενδιαφέρουν (χωρίς 

χάσιµο χρόνου, µετακινήσεις χαρτιών ή συνεννοήσεις) 

• δίνει άµεση  (ακόµα και πριν την αναχώρηση του πελάτη) ενηµέρωση για 

τα παράπονα (comments / suggestions) – τη βαθµολογία (benchmarking) 

• µπορεί να υπολογίσει τα στατιστικά αποτελέσµατα για όλη την αλυσίδα, µία 

συγκεκριµένη οµάδα ξενοδοχείων ή ένα συγκεκριµένο ξενοδοχείο µόνο 

• έχει ενσωµατωµένο φιλτράρισµα δεδοµένων µε κριτήρια που ορίζει ο χρήστης 

(π.χ. δηµογραφικά κριτήρια) 

• υποστηρίζει multi lingual ερωτηµατολόγια 

• δίνει τη δυνατότητα στους Πελάτες σας να απαντήσουν το ερωτηµατολόγιο 

απευθείας µέσω Web 

• είναι φιλικό στη χρήση και συνοδεύεται από αναλυτικούς οδηγούς χρήσης σε 

ηλεκτρονική (eBooks, videos) και έντυπη µορφή 

• µπορείτε να σχεδιάσετε οποιοδήποτε ερωτηµατολόγιο θέλετε γρήγορα και 

εύκολα.  Η real time statistical analysis γίνεται αυτόµατα µε το που 

αποθηκεύεται στο σύστηµα η 1η απάντηση 

• έχει πολύ χαµηλό κόστος χρήσης9 

                                                 
9 ενδεικτικό κόστος για 12µηνη συνδροµή στο ezySurvey.com, 1 έρευνα, 1 χρήστης, 400 απαντήσεις: 

11,67 €/µήνα.  Εφάπαξ τέλος εγγραφής: 9,9 € 
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Μάθετε περισσότερα 

 

Για να µάθετε περισσότερα µπορείτε να επισκεφθείτε στο Internet: 

 

 

1. Το internet site του ezySurvey™:   

http://www.ezySurvey.com 

 

2. Τη σελίδα παρουσίασης του ezySurvey µε έντυπο υλικό και videos: 

http://www.ezySurvey.com/tour_en.asp  

 

3. Τo εισαγωγικό video παρουσίασης «Τι είναι το ezySurvey»:   

a. για συνδέσεις dial up ή ISDN (56-64 Kbps):  

 http://www.ezySurvey.com/videos/whatis.wmv   

b. για συνδέσεις DSL, cable modem, ή µεγαλύτερη (384+ Kbps):  

http://www.ezySurvey.com/videos/whatis(384Kbps).wmv  

 

4. Ένα εκπαιδευτικό video, δείγµα από τη σειρά video manual που περιγράφουν 

το χειρισµό των πιο σηµαντικών χαρακτηριστικών του ezySurvey: 

www.ezySurvey.com/help/im_action.html  

 

5. Τη σελίδα παρουσίασης των υπηρεσιών της Successful Software, η οποία 

µπορεί να κατασκευάσει οποιαδήποτε custom λύση (π.χ. σύνδεση / 

επικοινωνία του ezySurvey µε άλλες εφαρµογές της εταιρείας σας όπως π.χ. 

ενός CRM, ERP, ειδικές εφαρµογές feedback, κοκ), για την επιχείρηση σας:  

http://www.successful-soft.com/index_gr.html και στη συνέχεια επιλέξτε από 

το µενού επιλογών "Προϊόντα και υπηρεσίες"  "Υπηρεσίες"  
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6. Να επικοινωνήσετε µέσω email (ezySurvey@successful-soft.com) ή 

τηλεφώνου (+30 2310 340261, 340263-4) µε το Tµήµα Πωλήσεων της 

ezySurvey.com για να ρωτήσετε οτιδήποτε σας απασχολεί.  

 

Παράδειγµα ερωτηµατολογίου και αναφοράς στατιστικής ανάλυσης 

 

Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο αφορά µία έρευνα ικανοποίησης πελατών 

(Satisfaction-Loyalty Survey).   

 

Αρχικά παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο όπως ακριβώς εµφανίζεται για απάντηση και 

έπειτα η στατιστική αναφορά που παράγεται αυτόµατα από το ezySurvey. 
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∆είγµα ερωτηµατολογίου  
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Αυτόµατη στατιστική ανάλυση ερωτηµατολογίου 
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Τεχνικές πληροφορίες 

 

 

Η εφαρµογή γράφτηκε εξ ολοκλήρου χρησιµοποιώντας την πλέον 

αναγνωρισµένη παγκοσµίως τεχνολογία των Active Server Pages (.ASP) 

της εταιρείας Microsoft (http://www.microsoft.com).   

 

   
 

Ως βάση δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η mySQL R.D.B.M.S version 

4.0.20 της εταιρείας MySQL A.B. (http://www.mysql.com).  Σε 

συγκριτικά τεστ που έχουν γίνει, η mySQL αναδείχθηκε ως η πιο γρήγορη 

βάση δεδοµένων παγκοσµίως, ξεπερνώντας σε ταχύτητα εκτέλεσης 

ερωτηµάτων (queries) ακόµα και τη πανίσχυρη Oracle (βλ. συγκριτικό  

γράφηµα). 

 

The databases tested were: IBM DB2 7.2, Microsoft SQL Server 2000, MySQL-Max 4.0.1, Oracle 9i 

9.0.1.1.1 and Sybase ASE 12.5.0.1. 
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Η ανάπτυξη, το testing και η τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής έγινε εξ 

ολοκλήρου από την οµάδα επαγγελµατιών της Successful Software 

(http://www.successful-soft.com). 

 

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το 

τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Successful Software στο email 

support@successful-soft.com.  
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Σηµειώσεις  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take a tour @  

http://www.ezySurvey.com/tour_en.asp 
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