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Wprowadzenie
Szukając darmowych narzędzi do tworzenia ankiet i kwestionariuszy zainteresowaliśmy się trzema
serwisami internetowymi: survio.com, interankiety.pl oraz ankiety.interaktywnie.com. Poświęciliśmy
czas na dokładne zbadanie tych witryn w celu zweryfikowania ich przydatności i poznania zakresu usług.
Interesowały nas także ograniczenia,
korzystać z serwisu w wersji darmowej.

jakie

zostały

nałożone

na

użytkowników

chcących

Stworzyliśmy kilka próbnych ankiet, aby zweryfikować nasze opinie.
Chcielibyśmy z przyjemnością podzielić się wynikami naszej pracy.

Studenci Wydziału Zarządzania

RODZAJE PYTAŃ DO WYBORU PRZY TWORZENIU
KWESTIONARIUSZY
➢ Rating gwiazdkowy

➢ Pytania otwarte

➢ Wybór opcji

➢ Wybór opcji z obrazkami

➢

Semantyczna różnica

➢ Pytania proste typu skala

➢ Uporządkowanie według preferencji – należy uszeregować odpowiedzi od najbardziej pasującej
naszym preferencją do najmniej odpowiadającej naszym upodobaniom

➢ Matryca wyboru opcji

➢ NPS (Net promoter score) – narzędzie badania lojalności

➢ Lista rozwijana

Udgodnienia/
ograniczenia
Darmowa rejestracja
Konieczność posiadania
konta
Dostęp do pełnej wersji bez
dodatkowych opłat
Możliwość udostępniania
ankiety online
Możliwość wydrukowania
ankiety
Nielimitowane pytania w
ankiecie
Darmowe wstawienie
swoejgo Logo, znaku
rozpoznawczego
Inteligentne pomijanie pytań
w związku z udzielanymi
odpowiedziami.
Możliwość edycji ankiety z
dwóch zarejestrowanych
kont
Analizowanie wyników w
serwisie
Możliwość dostosowania do
wersji mobilnej
Możliwośc oznaczania
respondentów za pomocą
parametrów*
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*Funkcja ta daje możliwość rejestrowania oraz identyfikacji osób odpowiadających na kwestionariusz.
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Rating gwiazdkowy

Pytania otwarte

Wybór opcji

Wybór opcji z
obrazkami
Pytania proste typu
skala
Semantyczna różnica
Uporządkowanie
według preferencji
Matryca wyboru
opcji
NPS (Net promoter
score) – narzędzie
badania lojalności
Lista rozwijana
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*Współczynnik NPS mierzy lojalność, która istnieje pomiędzy konsumentem a dostawcą. Usługodawcą może być firma, pracodawca lub inny
podmiot. Dostawcą jest podmiot, który zadaje pytania na temat badania NPS. Konsumentem jest klient, pracownik lub osoba poproszona o wzięcie
udziału w badaniu NPS. Jest to liczba osób polecających daną markę, firmę, instytucję – liczba osób krytykujących organizację.

Narzędzie Survio pozwala tworzyć darmowe ankiety od podstaw lub wykorzystać gotoweszablony.
Nie znajdziemy tutaj poszczególnych etapów tworzenia kwestionariusza.Ankietę tworzymy w jednym module, który zawiera: nazwę
ankiety, „słowo wstępu”, pytania, „napisy końcowe” oraz stopkę (sam proces tworzenia wygląda jak wypełnianie ankiety). Jeśli chodzi
o funkcjonalności to znajdziemy aż 12 rodzajów pytań.
W razie jakichkolwiek pytań i problemów można liczyć na szybką odpowiedź działu obsługi.

Nieograniczona liczba ankiet.
Narzędzie bardzo przejrzyste, pozwala na profesjonalne i szybkie stowrzenie ankiety.
Szeroki wachlarz wyboru opcji pytania.
Zakładka zbierania odpowiedzi oraz analizy wyników niezwykle rozbudowana.
Bezpośrednio z kokpitu możemy udostępnić ankietę na portalach społecznościowych.

Limit odpowiedzi na ankiety online - 100 na miesiąc.
Szablony są w jezyku polskim, lecz tłumaczone są automatycznie i wskazane jest uprzednie
edytowanie treści.

Proces tworzenia kwestionariusza w serwisie
SURVIO.COM
Do korzystania z
witryny
konieczna jest
darmowa
rejestracja.

Ostatnim etapem jest
wybór ustawień:
okres ważności, język,
liczba pytań na stronie,
przyciski nawigacyjne,
ustawienia dotyczące
wyświetlania pytań itp.

Gotową ankietę możemy
wydrukować, rozesłać
e-mailem, lub wyświetlić na
stronie. Wybór zależy od
naszych potrzeb i oczekiwań.

Dostępne są trzy
sposoby tworzenia
ankiety : korzystanie z
szablonu, tworzenie
nowej ankiety lub
kopiowanie istniejącej.

Po zakończeniu edycji
pytań przechodzimy do
wyboru układu
graficznego
kwestionariusza (wybór
tła i sposobu
wyświetlania pytań).

Kolejnym etapem
jest uzupełnienie
nazwy ankiety,
słowa wstępu.

Usługa pomijania
pytań jest
dostępna tylko w
wersji premium.

Następnie
przechodzimy do
wpisywania pytań:
mamy do dyspozycji
12 darmowych opcji
do wyboru.

Pytania mogą
zostać zaznaczone
jako obowiązkowe
lub nie.

Proces tworzenia ankiety składa się z czterech etapów: dostosowania ustawień, edycji pytań, ustalenia ich kolejności oraz dobrania
odpowiedniego motywu.
Proces tworzenia formularzy odbywa się na zasadzie „przeciągnij i upuść”, a do wyboru są 24 typy pytań – od podstawowych (otwarte,
zamknięte) po bardziej zaawansowane („oceń prawdopodobieństwo polecania produktu znajomemu w skali 1-10”).
Serwis ten oferuje plany płatne, zawierające dodatkowe możliwości edycji ankiet, np. pytania warunkowe (w zależności od odpowiedzi,
program pomija część pytań), ale w wersji darmowej jest również niezwykle użyteczny.
Interankiety.pl pozwala także na zmianę wyglądu formularza – od kolorów poprzez obraz w tle i krój czcionki.
Raporty z ankiety mogą być zapisane w formacie PDF, CSV lub XLS.

Narzędzie proste, przyjazne dla oka.
Duży wybór pytań oraz możliwość stworzenia własnego szablonu tła.
Zaufanie znanych marek takich jak: Danone, Red Bull, Bayer, Schenker.
W ramach darmowego konta użytkownik może stworzyć nielimitowaną liczbę formularzy i otrzymuje na nie 1GB
przestrzeni dyskowej.
Brak dostępnych gotowych szablonów ankiet.
Limitowane pytania w ankiecie (max 15 pytań).
Reguły przejść pomiędzy pytaniami są płatne.
Okrojona wersja darmowa - bardzo dużo ciekawych opcji jest dostępnych po wniesieniu opłaty (np. dodaj
logo do ankiety, ustaw losową kolejność pytań, ukryj numery pytań, zabezpiecz ankietę hasłem,
powiadomienie e-mail po każdym wypełnieniu, pomijanie pytań.)

Proces tworzenia kwestionariusza w serwisie
INTERANKIETY.PL
Do korzystania
z witryny
konieczna jest
darmowa
rejestracja.

W kolejnej zakładce
możemy zmienić
kolejność
wyświetlanych pytań
oraz rozdzielać pytania
na stronach.

W zakładce ustawienia
następuje wpisanie
wiadomości powitalnej
oraz podziękowania za
poświecenie uwagi.

Wpisujemy nazwę
ankiety i
prechodzimy dalej.

Na końcu warto
wsawić notkę
prawną.

Ostatnim etapem
jest wybór
motywu
przewodniego oraz
tła.

Rozpoczynamy
proces
tworzenia pytań
na zasadzie
pociągnij i
upuść.

Przy każdym pytaniu należy
zdecydować czy ma być to
odpowiedz wielokrotna czy
jednego zaznaczenia.
Możemy dodać komentarz,
odpowiedź otwartą lub
zdjęcie/ film.

Gotową ankietę możemy
rozesłać emailem, zapisać
w PDF, wydrukować lub
wyświetlić na
stronie.Wybór zależy od
naszych potrzeb i
oczekiwań.

Do dyspozycji
mamy 11
darmowych opcji do
wyboru oraz
wstawkę, w której
możemy zawrzeć
kilka słów wstępu.

Pytania mogą
zostać
zaznaczone jako
obowiązkowe
lub nie.

System prosty i jasny w obsłudze. W naszym mniemaniu jednak potrzebuje udoskonalenia. W porównaniu z poprzednimi serwisami nie
ma zbyt wiele do zaoferowania. Ubogi zakres pytań oraz znikoma możliwość edycji.
Brak możliwości wydrukowania i ściągnięcia w PDF ankiety jest dużym minusem.
Narzędzie przede wszystkim polecane osobom, które cenią sobie prostotę oraz możliwość przeanalizowania wyników w serwisie bez
używania dodatkowych programów.

W pełni darmowe narzędzie.
Mozliwość udostępnienia ankiety innym użytkownikom w celu wspólnej edycji i tworzenia kwestionariusza.
Możliwość dodania grafiki do pytania oraz logo na początku ankiety.
Po udostępnieniu ankiety w Internecie, możliwość zbierania i analizy wyników online oraz pobrania danych w pliku.

Brak dostępnych gotowych szablonów ankiet.
Liczba dostępnych opcji wybory pytań - tylko 6.
Mało przyjazny dla oka sposób wpisywania pytań.
Brak możliwości drukowania ankiety !!!!!!
Okrojona szata graficzna.

Proces tworzenia kwestionariusza w serwisie
ANKIETY.INTERAKTYWNIE.COM
Do korzystania z
witryny
konieczna jest
darmowa
rejestracja.

Kolejna zakładka to :
podgląd gdzie
możemy zobaczyć
jak w wersji gotowej
będzie wygladała
nasz kwestionariusz.

Możemy gotową
ankietę publikować
poprzez dostępny link
w zakładce publikacje.

Wpisujemy nazwę
oraz krótki opis
ankiety.

Przyciskiem dodaj
dodajemy pytania do
ankiety. Każde
pytanie należy dodać
osobno.

Uzyskane odpowiedzi
gromadzą sie w zakładce
wyniki. Tam możemy
analizować pod różnymi
kątami swoje dane.

Rozpoczynamy
proces tworzenia
pytań.

Przy pytaniu
wielokrotnego wyboru
należy ustalić minimalną
liczbę możliwych
zaznaczeń oraz górną
granicę.

Gotową ankietę możemy
udostępnić na stronie srwisu
oraz rozesłać linkiem
wybranym osobom.

Do dyspozycji mamy
6 opcji do wyboru
oraz możliwość
dodania własnej
grafiki (np.logo).

Przy każdym pytaniu
należy zdecydować czy
ma być to odpowiedź
obowiązkowa. Możemy
dodać odpowiedź otwartą
oraz grafikę.

Podsumowanie
Obiektem naszych badań były 3 darmowe narzędzia do tworzenia oraz przeprowadzania badań ankietowych:
survio.com, interankiety.pl, ankiety.interaktywnie.com. Sprawdziliśmyich dostępność oraz funkcjonalność.
Niektóre z nich bardzo nas zaskoczyły, inne z kolei troszkę rozczarowały.
Naszym faworytem wśród badanych serwisów jest survio.com. Urzekł nas funkcjonalnością, intuicyjnym sposobem
kreowania kwestionariusza oraz szerokim wachlarzem możliwości doboru nie tylko pytań, ale także motywów
graficznych.
W naszym mniemaniu niestety najmniej godny polecenia jest serwis ankiety.interaktywnie.com. Serwis ten
polecamy osobom mało wymagającym, oczekujący prostej formy bez zbędnych ozdobników. Witryna pozwala szybko
stworzyć kwestionariusz i go przeanalizować, lecz aby przykuć uwagę respondenta potrzeba czegoś więcej. Minusem,
który przede wszystkim zdecydował o ostatniej pozycji tego serwisu jest wspominany już kilka razy brak możliwości
ściągnięcia ankiety w PDF oraz wydrukowania jej.
Ostatni analizowany serwis ma swoje plusyi minusy, które wzajemnie się równoważą. Pełna, płatna wersja serwisu
interankiety.pl jest niezwykle rozbudowana, zawiera mnóstwo ciekawych opcji i funkcji. Jeśli ktoś może sobie
pozwolić na opłatę, to jak najbardziej warto. Darmowe konto również nie ustępuje serwisowi survio.com, lecz
ograniczona wersja pytań zdecydowała o jego drugiej pozycji.
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