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Toplam kalite yönetimi, anketleri, müşteri memnuniyeti ölçümleme araçlarından biri
olarak kabul eder. Ancak kağıt üzerinde anket yapmak ve değerlendirmek, sıklıkla
yapılabilebilecek, kolay bir iş değildir. Bu nedenle anket yönetiminin, otomatize
edilerek bilgisayar sistemlerinde yapılması, geniş kitlelere hitap edebilmesi ve
değerlendirme sonuçlarının birçok bilgiyi aynı anda sağlaması kaçınılmazdır.
Anket Yönetimi, CRM modülünün, müşterilere ve/veya bayilere yönelik memnuniyet
anketleri düzenlenebileceği, katılımcıların anket cevaplarının ister win32, ister web
üzerinden toplanabileceği ve anket değerlemelerinin yapılabileceği bölümüdür.
Anket yönetiminde, birden fazla anket, zengin içerik sağlanarak, çok çeşitli sorular ve
değerlendirme şekilleri ile tanımlanabilmekte, bu anketler kategorilere ayrılarak
değerlendirilebilmekte ve sonuçlar izlenebilmektedir.

1.

Anket İçerik Grup Tanımlama

Hazırlanacak anketlerde, soruların gruplara ayrılması isteniyorsa, öncelikle bu
bölümde, global olarak soru grupları tanımlanmalıdır. Daha sonra anketin içindeki
sorular tanımlanırken, her sorunun hangi gruba ait olduğu belirtilecektir. Bu
bölümdeki grup tanımları anket tanımlarından bağımsızdır, tanımlanan bir grup,
birden fazla ankette kullanılabilmektedir.
Örneğin ürün ile ilgili yapılan bir anketin soruları, ürünün kalitesi ve ürünün
kullanımına yönelik olarak gruplandırılabilmektedir. Tanımlanan ürün kalitesi ve ürün
kullanımı grupları, ürüne yönelik birden fazla ankette kullanılabilecektir.
Bu bölümden yapılan grup tanımlamaları daha sonra “İçerik Tanımlama” bölümünde
kategori alanında kullanılacaktır.
İçerik Tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Anket\İçerik Tanımlama.

Grup Kodu
Anket içerik grubuna ait kodun tanımlandığı alandır. Grup kodu alanı herbir grup için
tek olmalıdır tekrar edemez.
Açıklama
Tanımlanan anket içerik grubu ile ilgili açıklama bilgisinin girileceği alandır. Örneğin;
ürünün kalitesi ile ilgili anket, ürünün kullanımına yönelik anket gibi.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanacak anket içerik grup kodunun hangi işletmelerde görülmek istendiğinin
belirtildiği alandır. Eğer ilgili grup kodu tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa
bu alana “-1” değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanacak anket içerik grup kodunun hangi şubelerde görülmek istendiğinin
belirtildiği alandır. Eğer ilgili grup kodu tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu
alana “-1” değeri girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif olan bu alanda, ilgili grup
kodunun hangi şubelerde hariç tutulacağı belirtilmelidir.

1.1 Anket Kategori Tanımlama
Anket kategorilerinin tanımlandığı bölümdür. Birden fazla anket yapılarak
değerlendirildiği durumlarda, anketleri kategorilere ayırmak ve kategoriler bazında
değerlendirmek gerekebilir.
Örneğin, anketlerin konularına göre kategori tanımlaması yapılabilmektedir.

Grup Kodu
Tanımlanacak kategorinin kodunun girildiği alandır. Grup kodu her kategori için tektir
tekrarlanamaz.
Açıklama
Tanımlanacak kategorinin açıklama bilgisinin girileceği alandır. Ürün ile ilgili anket,
Hizmet ile ilgili anket gibi.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanacak kategorinin hangi işletmelerde görülmek istendiğinin belirtildiği alandır.
İlgili kategori tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanacak kategorinin hangi şubelerde görülmek istendiğinin belirtildiği alandır.
İlgili kategori tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde Ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif olan bu alanda, tanımlanan
kategorinin hangi şubelerde hariç tutulacağı belirtilmelidir.

1.2 İçerik Tanımlama
Anketin genel formatının nasıl olacağının belirtildiği, başlık ve açıklama bilgilerinin
girildiği, ankette kullanılacak soru ve seçenek tanımlamalarının yapıldığı bölümdür.
İçerik Tanımlama; İçerik Tanımlama ve İçerik Seçenekleri olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır.

1.2.1 İçerik Tanımlama
Ankette sorulacak soruların içeriklerinin tanımlandığı, soru seçeneklerinin nasıl bir
formatta olacağının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde tanımlanan içerikler (sorular)
anketlerden bağımsızdır. Daha sonra anket tanımlanarak, bu bölümde tanımlanan
içeriklerden istenenler, ankete dahil edilecektir. Bu anlamda bu bölüm, soru bankası
olarak da düşünülebilir.
İçerik tanımlama sadece soru değil sorunun başına eklenecek bir başlık ya da yazılı
metinde olabilmektedir.

İçerik Kodu
Tanımlanacak içeriğin kodunun girildiği alandır. Herbir içerik için kod tek olmalıdır
tekrarlanamaz.
İçerik İsmi
Tanımlanacak içeriğin açıklamasının girileceği alandır. Bu alanda tanımlanan içerik
ismi ankette görülmeyecek anket içerik ekleme bölümünde rehberde bilgi amaçlı
olarak izlenebilecektir.
Anket içerik ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Anket\Anket Tanımlama.
Durumu (Aktif, İnaktif, Düzeltiliyor)
Tanımlanan içeriğin durumunun izlenebildiği alandır. Bir içerik ilk kez tanımlandığı
zaman, durumu “Düzeltiliyor” olarak program tarafından otomatik atanmaktadır.
Tanımlanan içeriğin, anket içerisinde görülmesi isteniyorsa “Durumu” alanı içerik
tanımlama ekranında bulunan “İçerik Durum Değişikliği” bölümünden “Aktif” olarak
değiştirilmelidir. Eğer tanımlanan içerik artık kullanılmayacaksa ve ankette görülmesi
istenmiyorsa durumu “İçerik Durum Değişikliği” bölümünden “İnaktif” olarak
değiştirilmelidir. Durumu “Aktif” olan bir içerikte değişiklik yapılamamaktadır,
değişikliğin yapılabilmesi için ilgili içeriğin durumunun “İçerik Durum Değişikliği”
bölümünden “Düzeltiliyor” olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Kategori
İçeriklerine göre gruplandırılabilen ve “Anket İçerik Grup Tanımlama” bölümünden
tanımlanan ilgili içeriğin ait olduğu kategorinin girildiği alandır. Örneğin; piyasaya yeni
çıkan bir ürün ile ilgili anket için soru hazırlandığı zaman, bu hazırlanan sorunun
ürünün kullanımı ile ilgili olduğu ya da ürün ile beraber alınan hizmet ile ilgili olduğu
şeklinde kategori tanımlaması yapılabilmektedir.
İçerik kategori tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Anket\Anket İçerik
Grup Tanımlama.
Geçerli Tarih Aralığı
Tanımlanan içeriğin hangi tarih aralığında geçerli olacağının belirtildiği alandır. İçerik
tanımlama ekranında tanımlanan tarih aralığı ile anket tanımlama bölümündeki geçerli
tarih aralığının birbiri ile uyumlu olması gerekir. “Geçerli Tarih Aralığı” anketteki tarih
aralığına uymayan içerik tanımlamaları anket bölümündeki “Anket İçerik Ekleme”
alanına eklenememektedir. Tarih aralığı uymayan bir içerik ankete eklenmek
istendiğinde, “Anket Ve İçerik Geçerli Tarih Aralıkları Uyumsuz” şeklinde bir uyarı
mesajı alınacak ve ankete içeriğin eklenmesine izin verilmeyecektir.

İçerik Ağırlığı
Tanımlanan içeriklere istenilirse bu alandan ağırlık değeri verilebilmektedir.
Bu rakamsal değer, tanımlanan soruların diğer sorular içerisindeki ağırlık oranını ifade
etmektedir. Örneğin ankette cevaplanan soruların tamamı 100 puan olarak kabul
edilsin, 3 numaralı sorunun diğer sorular içerisinde oranı 30, 4 numaralı sorunun diğer
sorular içerisindeki oranı 10 olarak ifade edilebilmektedir. Bu alanda yapılan
tanımlamalara göre daha sonra rapor alınabilmektedir.
İçerik Türü

Tanımlanan içeriğin ne türde bir içerik olduğunun seçildiği alandır. Bir içerik; Soru,
Başlık, Yazı olmak üzere üç şekilde tanımlanabilmektedir.
Soru
Tanımlanan içerik bilgisinin ankette soru olarak gösterilmesi istendiğinde
işaretlenmesi gereken seçenektir.
Başlık
Tanımlanan içerik bilgisinin ankette başlık olarak gösterilmesi istendiğinde
işaretlenmesi gereken seçenektir. Örneğin, anket soruları gösterilirken bazı soruların
başına o sorular ile ilgili başlık bilgisi girilmek istendiğinde içerik türü “Başlık” olarak
seçilmelidir.
Yazı
Tanımlanan sorunun üst bölümüne yada alt bölümüne yazılı metin olarak bir açıklama
bilgisi eklenmek istendiğinde, içerik türü “Yazı” olarak seçilmelidir.
Seçenek Tipi
Tanımlanan soruların seçeneklerinin ne şekilde olacağının belirtildiği alandır.
Tek Seçmeli
Tanımlanan soru cevaplandırılırken seçeneklerden, sadece bir tanesinin işaretletilmesi
istendiğinde kullanılması gereken alandır.
Çoktan Seçmeli
Tanımlanan soru cevaplandırılırken birden fazla seçeneğin işaretletilmesine izin
verilmek istendiğinde kullanılması gereken alandır.
Serbest
Tanımlanan soru cevaplandırılırken, bir seçenek sunulmayıp cevaplayan kişiden cevabı
kendisinin yazılı metin olarak yazması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir.
İçerik
Hazırlanan soru, başlık yada yazılı metinin ankette görülmesi istenilen tanımlamasının
girildiği alandır. Örneğin ankete bir soru eklenecekse “İçerik” alanında sorunun
ankette görülmesi istenildiği şekli ile yazılması gerekmektedir.
İşletmelerde Ortak
Tanımlanan içeriğin hangi işletmelerde görülmek istendiğinin belirtildiği alandır. Eğer
ilgili içerik, tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanan içeriğin hangi şubelerde görülmek istendiğinin belirtildiği alandır. Eğer
ilgili içerik tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri
girilmelidir.
İçerik Durum Değişikliği
Tanımlanan içeriklerin durumların değiştirilebildiği bölümdür. Bir içerik Aktif, İnaktif ve
Düzeltiliyor olmak üzere üç durumda olabilmektedir.

İçerik ilk tanımlandığında durumu “Düzeltiliyor” olarak program tarafından otomatik
atanmaktadır. İçeriğin tanımlaması bittikten sonra ankete eklenebilmesi için, ilgili
içeriğin durumunun “Aktif” olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Tanımlanan içeriğin
artık ankette görülmesi istenmediği zaman, Durumu “İnaktif” olarak değiştirilmelidir.
Durumu “Aktif” olan bir içerikte değişiklik yapılabilmesi için durumunun “Düzeltiliyor”

yapılıp daha sonra düzeltme işleminin yapılması, düzeltme işlemi tamamlandıktan
sonra içeriğin güncel olarak ankete yansıması için durumu alanının tekrar ”Aktif”
olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

1.2.2 İçerik Seçenekleri
İçerik Tanımlama bölümünden kaydedilen soruların, seçeneklerinin tanımlandığı
bölümdür.
İçerik Tanımlama bölümünde; İçerik Türü alanı “Soru” ve Seçenek Tipi alanı “Tek
Seçmeli” veya “Çoktan Seçmeli” olarak seçildiği zaman içerik seçenekleri bölümüne
müdahale edilebilmektedir.

Seçenek Kodu
Tanımlanacak seçeneğin kodunun girildiği alandır. Bu alanda girilen kod ankette
sorunun şıkkı olarak görülecektir. (A,B,C..vb)
Seçenek kodu alanının altındaki bölümde, seçeneklerin tanımlaması yapılabilmektedir.
Seçenek Ağırlığı
“İçerik Tanımlama” bölümünde eğer “İçerik Ağırlığı” alanına rakamsal bir değer girildi
ise bu alanda da tanımlama yapılmalıdır. İçerik tanımlamada verilen rakamsal değer,
sorunun tamamına verilen değeri ifade etmektedir. (Bir sorunun diğer sorular
içerisindeki oranı). “Seçenek Ağırlığı” alanında verilen rakamsal değer ise seçeneğin
sorudaki oranını ifade etmektedir. (Bir sorudaki seçeneğin diğer seçenekler
içerisindeki oranı). Örneğin ankete verilen cevaplara göre puan hesaplanmak
isteniyorsa; “İçerik Ağırlığı” alanına 30 değeri, A seçenek koduna da “Seçenek Ağırlığı”
50 girildiği zaman; A seçeneği işaretlendiğinde soru içerisindeki değeri 15 olacaktır.
(30*%50=15)
Eğer soruya ait seçeneklerden birine “Seçenek Ağırlığı” alanında rakamsal bir değer
verildi ise, o sorunun diğer seçenekleri için de seçenek ağırlığı alanına değer
girilmelidir. Bir soruya ait seçeneklerin seçenek ağırlığının toplamı 100 olmalıdır.
Toplam seçenek ağırlığı ekranın alt kısmındanda izlenebilmektedir.

1.3 Anket Tanımlama
Anket Tanımlama; hazırlanacak anket ile ilgili genel tanımlamaların yapıldığı ve İçerik
Tanımlama bölümünden kaydedilen Soru, Başlık ya da Yazılı metin tanımlamalarının
anket içerisine eklenebildiği bölümdür. “İçerik Tanımlama” bölümü soru bankası gibi
düşünülürse, içerik tanımlamada tanımlanan sorular içerisinden istenilen sorular

seçilerek hazırlanacak ankete “Anket Tanımlama” bölümünden konulabilmektedir.
Anket Tanımlama; Anket Sabit Bilgileri, Anket Sabit Ek Bilgileri ve Anket İçerik Ekleme
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

1.3.1 Anket Sabit Bilgileri
Anket ile ilgili genel tanımlamaların yapılabildiği bölümdür.

Anket Kodu
Tanımlanacak anketin kodunun girildiği alandır. Anket kodu her anket için tek
olmalıdır tekrarlanamaz. Hangi ankete soru eklenecekse ilgili anket kodu alttaki
gridden seçilmeli ve ekleme yapılmalıdır.
Anket Konu
Tanımlanacak anketin konusunun girildiği alandır.
Durumu
Anketin durumunun izlenebildiği alandır. Bir anket ilk kez tanımlandığı zaman durumu
program tarafından otomatik olarak “Düzeltiliyor” olarak atanmaktadır. Anketin
kullanılabilmesi için durumunun “Aktif” olarak değiştirilmesi gerekir. Ya da anket artık
kullanılmak istenmediği zaman durumu “İnaktif” olarak değiştirilmelidir. Anketin
durum değişikliği “Anket Tanımlama” ekranında “Anket Durum Değişikliği”
bölümünden yapılmaktadır.
Geçerli Tarih Aralığı
Tanımlanan anketin hangi tarih aralığında geçerli olacağının belirtildiği alandır. Bu
alandaki tarih aralığı eğer “İçerik Tanımlama” bölümünde verilen tarih aralığını
kapsamıyorsa, uyumsuz tarihe ait içeriklerin anket içerisine eklenmesine izin
verilmeyecektir.
Web Ortamında Kullanım
Tanımlanan anket, eğer E-Netsis uygulaması kullanılıyorsa E-Netsis’in Web sitesinde
de görüntülenebilmektedir. Anketin web sitesinde görüntülenebilmesi için bu alanın
işaretlenmesi gerekmektedir.
E-Netsis ile ilgili detay bilgi için bakınız Yardımcı Programlar\Ekler\Ek-1 (ENetsis.Net).
Anket Kategorileri
Anketin “Anket Kategori Tanımlama” bölümünden tanımlanan kategorisinin girildiği
bölümdür. Örneğin anketler konularına göre kategorilere ayrılabilmektedir. (Ürün ile

ilgili anket, alınan hizmet ile ilgili anket vb..)
Anket kategori tanımlaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Anket\Anket
Kategori Tanımlama.
Proje Kodu
Eğer Proje Kodu Uygulaması kullanılıyorsa ilgili proje kodunun girileceği alandır.
Proje Kodu Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Muhasebe\Kayıt\Proje Kodu
Girişi.
Açıklama
Anket ile ilgili açıklama bilgisinin girileceği alandır.
HTML Başlık
“Anket Tanımlama” ekranında bulunan “Başlık Hazırlama” bölümünden ankete başlık
eklendi ise bu alanda başlığın html kodu izlenebilmektedir.
Başlık Hazırla
Bu butona basılması ile gelen ekrandan, tanımlanan ankete başlık eklenebilmektedir.
Böylece anketin sorularının üst bölümünde, bu bölümden eklenen başlık ve resim
izlenebilmektedir.

Araç çubuğunda bulunan tuşlar yardımı ile başlığa yazılı metin, resim, tablo
eklenebilmekte ve formatı kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir.

Anket Durum Değişikliği
Tanımlanan anketlerin durumların değiştirilebildiği bölümdür. Bir anket; Aktif, İnaktif
ve Düzeltiliyor olmak üzere üç durumda olabilmektedir.

Anket ilk tanımlandığında durumu “Düzeltiliyor” olarak program tarafından
atanmaktadır. Anket ile ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra durumunun “Aktif” olarak
değiştirilmesi, Anketin artık kullanılmak istenmediği durumlarda, durumunun “İnaktif”
olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Durumu “Aktif” olan bir anket üzerinde değişiklik
işlemi yapılmak istendiğinde anketin durumunun “Düzeltiliyor” olarak değiştirilmesi,
değişiklik işlemi bittikten sonra durumunun tekrar “Aktif” olarak değiştirilmesi
gerekmektedir.
Anket İzleme
“Anket İzleme” butonuna basılması ile tanımlanan anketin ön izlemesi ekranda
görülebilmektedir.

1.3.2 Anket Sabit Ek Bilgileri
Anket ile ilgili bazı ek tanımlamaların yapılabildiği bölümdür.

İşletmelerde Ortak
Tanımlanan anketin hangi işletmelerde görülmek istendiğinin belirtildiği alandır. Eğer
anket tanımlı tüm işletmelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri girilmelidir.
Şubelerde Ortak
Tanımlanan anketin hangi şubelerde görülmek istendiğinin belirtildiği alandır. Eğer
anket tanımlı tüm şubelerde görülmek isteniyorsa bu alana “-1” değeri girilmelidir.
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları
Şubelerde Ortak alanına “-1” değeri girildiği zaman aktif olan bu alanda anketin
görülmek istenmediği hariç tutulacağı şubeler tanımlanmaktadır.
Kullanıcı Tanımlı Sahalar
“Anket Sabit Ek Bilgileri” ekranına kullanıcı tarafından istenilirse ek saha tanımlaması
yapılabilmektedir. Eklenen sahalar, “Kullanıcı Tanımlı Sahalar” alanının sol tarafındaki
“+” tuşuna basılarak izlenebilmekte ve veri girişi yapılabilmektedir. Parametrelerden
tanımlanan ek saha bilgisinin, “Anket Sabit Ek Bilgileri” ekranında izlenebilmesi için
saha tablo eşleştirmesinin, parametrelerdeki “Anket” bölümünde yapılması
gerekmektedir.
Kullanıcı tanımlı sahalara alan eklenmesi ve saha tablo eşleştirilmesi ile ilgili detay
bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Parametre Kayıtları\Parametreler.
Ekranın sağ tarafındaki bölümden ilgili ankete resim ve dosya eklenebilmektedir.
Resim-dosya ekleme ile ilgili detay bilgi için bakınız Giriş/Kayıt Ekranları
Kullanımı/Resim, Dosya Ekleme.

1.3.3 Anket İçerik Ekleme
Tanımlaması yapılan ankete “İçerik Tanımlama” bölümünden kaydedilen içerik
tanımlarının eklemesinin yapılabildiği bölümdür. Bu içerik tanımları; soru, başlık ya da
yazılı metin olabilmektedir. İçerik eklenecek anket kodu, “Anket Sabit Bilgileri”
ekranında belirtildikten sonra rehber yardımıyla tanımlı içerikler ankete
eklenebilmektedir.
İçerik tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Anket\İçerik Tanımlama.

İçerik Kodu
İlgili ankete eklenmesi istenilen içeriğin kodunun belirtildiği alandır. Ankette bu
alandan girilen içerikler görüntülenecektir. Tanımlı bir içeriğin, bu bölümdeki “İçerik
Kodu” rehberine gelebilmesi ve ankete eklenebilmesi için, içeriğin durum kodunun
“Aktif” olması gerekmektedir.
İçerik tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Anket\İçerik Tanımlama.
Gösterim Sırası
Ankete eklenecek içeriğin ankette kaçıncı sırada gösterilmesi istendiğinin belirtildiği
alandır.

1.4 Anket Cevap Girişi
Anket ile ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra, anketin basılı formlar aracılığı ile
yapıldığı ve sonuçların topluca girileceği düşünülerek hazırlanan, ankete ait cevapların
girildiği bölümdür. Anket E-Netsis uygulaması aracılığı ile web ortamından
yaptırılıyorsa, bu bölümde cevap bilgisi girilmesine gerek yoktur.
Anket Cevap Girişi; Katılım Bilgileri ve Anket Cevapları olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır.

1.4.1 Katılım Bilgileri
Anketi cevaplayacak cari hesap yada kullanıcının tanımlandığı bölümdür.

Katılımcı Tipi
Cari
Anketi, Cari Hesap Kayıtlarında tanımlı bir cari hesaba ait kişi cevaplıyorsa
işaretlenmesi gereken seçenektir.
Cari hesap tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari\Kayıt\Cari Hesap Kayıtları.
İç Kullanıcı
Anketi, Kullanıcı Kayıtlarından tanımlanan program kullanıcısına ait bir kişi
cevaplıyorsa işaretlenmesi gereken seçenektir.
Kullanıcı tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Kullanıcı İşlemleri\Kayıt\Kullanıcı
Kayıtları.
Cari kodu
“Katılımcı Tipi” alanında “Cari” seçildiği zaman aktif gelen bu alanda, katılımcının cari
kodu girilmektedir.
Kullanıcı No
“Katılımcı Tipi” alanında “İç Kullanıcı” seçildiği zaman aktif gelen bu alanda,
katılımcının kullanıcı numarası girilmektedir.
Şube Kodu
“Katılımcı Tipi”, “İç Kullanıcı” seçildiği zaman aktif gelen bu alanda, kullanıcının
tanımlama yaptığı şube kodu seçilebilmektedir.
Tarih
Katılımcının anketi cevapladığı tarihin girildiği alandır.

1.4.2 Anket Cevapları
Tanımlı anketin cevaplarının girildiği bölümdür.

Anket cevaplanırken seçenekler, “İçerik Tanımlama” bölümünde yapılan
tanımlamalara göre gelmektedir.Katılımcı seçeneğin özelliğine göre cevaplama
yapmalıdır.
Seçenek tanımlama ile ilgili detay bilgi için bakınız Crm\Kayıt\Anket\İçerik Tanımlama.
Bir ankete ait cevap girildi ise o anket üzerinde değişiklik yapılamamaktadır.
Kaydet
“Kaydet” butonuna basılması ile girilen cevap bilgisi saklanmaktadır.
Temizle
Girilen cevap bilgilerinin ekrandan silinmesi istendiğinde kullanılması gereken
butondur.

2.

Raporlar

2.1 Anket
Tanımlanan anket ve içerik bilgileri ile ilgili listelerin alınabildiği bölümdür.

2.1.1 Anket İçerik Listesi
İçerik Tanımlama bölümünde tanımlanan içerikler ile ilgili listenin alınabildiği rapordur.
Raporda “İçerik Tanımlama” bölümünde tanımlanan içerik ve seçenek ağırlıklarıda
listelenmektedir.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

2.1.2 Anket Listesi
Anket tanımlamaları ile ilgili listenin alınabildiği rapordur.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

2.1.3 Anket Cevap Listesi
Cevaplanmış olan ankete ait cevap bilgilerinin listesinin alınabildiği rapordur. Raporda
“İçerik Tanımlama” bölümünde tanımlanan içerik ve seçenek ağırlıklarıda
listelenmektedir.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

2.1.4 Kullanıcı Bazında Anket Cevap Listesi
Anket cevaplarının kullanıcı bazında listesinin alınabildiği rapordur.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

2.1.5 Müşteri Bazında Anket Cevap Listesi
Anket cevaplarının müşteri bazında listesinin alınabildiği rapordur.
Raporun kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız Rapor\İlişkisel Serbest Rapor.

2.1.6 Anket Cevap Değerlendirme Listesi
Ankete katılan kişi sayısına göre katılımcıların verdikleri cevapların, seçeneklere göre
yüzdesinin hesaplandığı rapordur.
Örneğin; katılımcı sayısı 4 olan bir ankette, 1.soru için 2 kişi “B” seçeneğini
işaretlediyse “B” seçeneğinin yüzdesi 50 olarak hesaplanacaktır.

