
Najboljša
spletna rešitev

za anketne 
vprašalnike

Izdelajte anketo, spremljajte rezultate, 

izrišite grafe, izvozite podatke — 

tudi v SPSS in Excel.

FluidSurveys v slovenščini je

najboljša spletna rešitev za podporo 

vaši raziskavi.
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Primer uporabe 

Vprašalniki na konferencah
Spletni anketni vprašalniki so odlična rešitev za pridobi-
vanje in merjenje odziva udeležencev konference. Med ali 
po predavanju lahko slušatelji ocenijo predavatelja ali 
predstavljen izdelek/storitev. Rezultati so na voljo takoj in 
jih lahko vključite v naslednjo predstavitev na konferenci.

Izgled ankete lahko uskladite z barvno shemo vašega 
podjetja in dodate logotipe. Vprašalnik lahko izvedete v 
različnih jezikih. Anketa teče na naših strežnikih, ki 
omogočajo visoke obremenitve, udeleženci pa do nje 
dostopajo preko spletne URL povezave (s svojimi preno-
snimi računalniki ali konferenčnimi računalniki).

Predstavljamo vam še posebno ponudbo — paket 
podpore na konferenci, kongresu, simpoziju in podobnih 
poslovnih, raziskovalnih ali prodajnih srečanjih. Prepusti-
te nam izdelavo in analizo in se posvetite organizaciji in 
vsebini konference. Ponujamo izdelavo spletnega 
anketnega vprašalnika za evalvacijo konferenc v živo, 
statistično podporo na konferenci in grafično predstavi-
tev rezultatov. Imamo tudi svojo novinarsko ekipo, s 
katero lahko zabeležimo dogajanje na vašem dogodku 
(video, fotografije, prostorske fotografije in pisanje 
besedil).
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Prilagojene whitelabel rešitve za marketinške in
raziskovalne agencije
Za podjetja, ki pri svojem delu potrebujejo profesionalne 
in robustne rešitve, je na voljo paket za organizacije, ki 
omogoča popolni izbor in nadzor nad funkcijami progra-
ma za izdelavo anketnih vprašalnikov. Poleg vsega, kar 
nudijo osnovni paketi, so na voljo še: napredna logika 
raziskave, upravljanje z vlogami in paneli, knjižnice 
vprašanj, kodiranje in izvoz v SPSS, več uporabniških 
računov ..., če želite, pa lahko program prilagodimo 
potrebam vašega podjetja (whitelabel). Zakaj bi izgubljali 
čas in denar z zamudnim programiranjem ankete za 
vašega naročnika v okornih programih, če lahko uporabi-
te FluidSurveys v slovenščini. Preklopite na FluidSurveys: 
uporabno, profesionalno, varno, zanesljivo in ugodno.
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Evalvacijski vprašalnik učiteljev ob 
zaključku leta
Ste srednješolski ali visokošolski učitelj in vas zanima, 
kako uspešno je bilo vaše delo po mnenju učencev in 
študentov? Evalvacijski vprašalniki so sestavni del učnega 
procesa. Zakaj bi se mučili s papirjem, če lahko mnenje 
študentov v hipu izmerite, rezultate pa grafično prikažete 
s spletnim orodjem FluidSurveys? Dostop do ankete 
lahko omejite z geslom, ki ga delite le z izbranimi študen-
ti. Poskusite z objavo vprašalnika pred in po zaključenem 
semestru in primerjajte mnenje in znanje študentov.

Priprava in objava vprašalnika je tako enostavna, da ne 
boste potrebovali pomoči. Če se vendarle izgubite, je na 
voljo naša tehnična pomoč. Izobraževalne ustanove 
lahko pri nas naročijo izdelavo evalvacijskih vprašalnikov 
za svoje dijake in študente.
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Anketa o vsebini spletne strani
FluidSurveys je prava izbira za skrbnike spletnih strani. 
Ustvarite lahko glasovalne datoteke za enostavna glaso-
vanja, ki jih v obliki html kode ali i-frame okvirja objavite 
na spletni strani. Še posebej pa je uporabna izvedba 
evalvacijskega vprašalnika o vsebini spletne strani ali 
vsebini storitve, izdelka ali projekta, ki ga na spletni strani 
predstavljate. Uporabite lahko različne tipe vprašanj in 
sistem za prikazovanje pojavnih oken ankete (pop-up) za 
določene uporabnike spletne strani. Anketo lahko 
omejite glede na sejo, IP, piškotek itd. Prilagodite lahko 
izgled posamezne ankete: na voljo so zajemalec grafične 
predloge, urejanje CSS-ja, dodajanje in urejanje videa, 
slik, logotipa in drugih vsebin. Če vam CSS ni všeč, lahko 
uporabite prijazen urejevalnik tem.

Uporabniški vmesnik je enostaven za uporabo.

Zakaj je FluidSurveys prava izbira?
• Prijazen uporabniški vmesnik.

• Različni tipi vprašanj in napredne funkcije.

• Grafični in tabelarni prikaz rezultatov.

• Izvoz podatkov v SPSS, Excel, PowerPoint in druge 

formate.

• Tehnična in strokovna podpora v slovenščini 

(v živo, po telefonu in e-pošti).

• Brezplačni osnovni paket.

Mislim, torej sem 
Strokovna podpora raziskavam

www.mislimtorejsem.si

info@mislimtorejsem.si

051 346 173

Podjetje Mislim, torej sem je ekskluzivni zastopnik za FluidSurveys, uradni 

zastopnik za ATLAS.ti in strokovni svetovalec za Mendeley v Sloveniji.

FluidSurveys 
Spletni program za raziskave

www.fluidsurveys.si

info@fluidsurveys.si
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Izdelava anketnih vprašalnikov
Spletni program FluidSurveys v slovenščini je najboljše 
orodje za podporo raziskavam. Omogoča enostavno 
zbiranje podatkov, izdelavo anket, vprašalnikov in siste-
mov za glasovanje. Zbrane podatke lahko prikažete v 
tabelah in grafih, ali pa jih izvozite v Excel, SPSS, PDF, 
PowerPoint in druge formate za nadaljnjo obdelavo.

Napredne funkcije, enostavna uporaba
Naše vodilo je dobra uporabniška izkušnja, zato smo 
vmesnik zasnovali po sistemu povleci in spusti, ki je 
enostaven in prijazen za uporabo. Ponujamo vam napre-
dne programske funkcije: kroženje in preskakovanje med 
vprašanji, izbor podatkov, 3D-matrice, upravljanje z 
vlogami, križne tabele, večpogojno logiko idr. Prepričani 
smo, da je FluidSurveys v slovenščini zasnovan tako, da 
lahko z njim sami sestavite in objavite anketne vprašalni-
ke — če želite vam lahko pri tem svetujemo ali pa name-
sto vas opravimo zahtevne raziskave.

Pripravljeni tipi vprašanj
Osnovni tipi vprašanj:
  • Da/Ne

  • Tekstovni odgovor

  • Potrditveno polje

  • Izbirni tip

  • Spustni meni

  • Tekstovna mreža

  • Mreža za več izbir

  • Spustna mreža

  • Datum/Čas

Brez namestitve, brezplačni paket
Program je nameščen na strežniku, zato ne boste imeli 
težav z nameščanjem na vaš domači ali službeni računal-
nik. Nadgradnje in nove funkcije dodajamo mesečno, 
tako da boste vedno uporabljali najnovejšo različico 
programa. Osnovni uporabniški paket lahko uporabljate 
brezplačno.

Različne možnosti uporabe
Spletni program FluidSurveys v slovenščini je idealno 
orodje za podporo vaši kvantitativni raziskavi. 

Nekaj možnosti uporabe:
• Anketa o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski   

klimi v podjetju.
• Vprašalnik za diplomsko, magistrsko ali doktorsko 

raziskavo (tudi v različnih jezikih).
• Evalvacijski vprašalnik učiteljev ob zaključku leta — 

izmerite mnenje študentov.
• Anketa o vsebini spletne strani — izmerite mnenje 

obiskovalcev.
• Vprašalniki na konferencah (merjenje zadovoljstva) — 

analiza rezultatov v živo.
• Prilagojene whitelabel rešitve za marketinške in 

raziskovalne agencije.

Napredni tipi vprašanj:
  • Potrditvena mreža
  • Vprašanje različnih tipov
  • Kategorizirane izbire
  • 3D matrica
  • Likertova lestvica
  • Promotorji
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Ankete o zadovoljstvu zaposlenih/kupcev in 
o organizacijski klimi v podjetju
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih/kupcev in organiza-
cijske klime je pomemben indikator uspešnega podjetja. 
Priporočljivo je, da v podjetjih z več kot 30 zaposlenimi 
njihovo zadovoljstvo evalvirate enkrat letno. Zadovoljstvo 
kupcev pa lahko sproti merite glede na izdelke, storitve 
ali projekte, ki jih izvajate. Izmerite, kaj o vas in vaših 
izdelkih mislijo kupci!

V programu FluidSurveys najdete pripravljene generične 
vprašalnike za merjenje zadovoljstva in organizacijske 
klime. Lahko jih prilagodite svojim željam, ali pa vprašal-
nik vsebinsko sestavite sami. Izgled ankete lahko pred 
objavo prilagodite celostni grafični podobi podjetja in 
dodate svoj logotip. Dostop do ankete lahko omejite z 
geslom.

Pozabite na zamudno sestavljanje vprašalnikov v ureje-
valniku besedil, tiskanje na papir, razdeljevanje anket med 
kupci in zaposlenimi, vnašanje zbranih podatkov v 
računalnik ... V FluidSurveysu najdete že izdelane tipe 
vprašanj, ki jih enostavno povlečete na željeno mesto. 
Zaposlene in kupce dosežete z enim klikom, z drugim pa 
že spremljate rezultate v tabelarni in grafični obliki.

Pri nas lahko naročite tudi celotno izvedbo raziskave. 
Vprašalnik strokovno prilagodimo vašim željam in potre-
bam. Izvedemo raziskavo, statistično obdelamo zbrane 
podatke in rezultate predstavimo tako, da jih boste 
razumeli ter z njihovo pomočjo takoj sprejeli ustrezne 
ukrepe v podjetju.
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Vprašalnik za diplomsko, magistrsko ali 
doktorsko raziskavo
Vprašalniki kvantitativnega tipa so sestavni del mnogih 
študijskih raziskav. S FluidSurveysom lahko pripravite 
enostavne ankete za diplomsko nalogo ter jih oblikujete 
in objavite na spletnih družbenih omrežjih (Facebook, 
Twitter), rezultate pa spremljate takoj (izrišete lahko tudi 
grafe). Za magistrske in doktorske raziskave so na voljo 
napredni matrični tipi vprašanj, preskakovanje med 
vprašanji in križne tabele. Z orodjem za izdelavo vabil 
lahko k sodelovanju v raziskavi povabite ciljne udeležen-
ce, zbrane podatke pa kodirate in izvozite v Excel ali SPSS 
za nadaljnjo statistično obdelavo.

Pozabite na papir, na zahtevno oblikovanje vprašalnika in 
anketiranje na terenu ter na zamudno vnašanje zbranih 
podatkov v računalnik. S FluidSurveysom prihranite čas, 
ki ga lahko porabite za študij literature in pisanje interpre-
tacije rezultatov raziskave.

Če potrebujete pomoč pri izdelavi vprašalnika in statistič-
ni obdelavi zbranih podatkov, se lahko vedno obrnete na 
naše strokovnjake, ki obvladajo statistično analizo s 
programskim paketom SPSS.

Prepričajte se!

Uporaba je enostavna, 

ponujamo tudi brezplačni paket.

www.fluidsurveys.si
Zbrane podatke lahko prikažete z grafi in tabelami.

Hiter pregled objavljenih in neobjavljenih raziskav.
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