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Qbuton Müşteri Memnuniyeti, Etkinlik ve Anket Ölçme Sistemi ile 
kolaylıkla anketler oluşturun ve paylaşın. 

Basit bir oylama? Derinlemesine bir pazar araştırması? İstedikleriniz bizde var.  

Etkili ve kullanımı kolay anket oluşturucumuz ile basit anketlerden detaylı anketlere kadar 

istediğiniz türde anketler oluşturun. 

 Sınırsız Anket ve Sınırsız Soru 

 Görsel resim ve konum 

 Soru Atlama Mantığı 

 Mobil uygulama 

 QBKod ve QBLink ile Mobil cihazlar, SMS, mail ve sosyal medya üzerinden 

gönderebileceğiniz dinamik anketler 
 

Verilerle daha akıllıca karar verin 

Verilere dayalı kararlar vermek için sağlam analiz araçlarımızı kullanın. Yanıtları gerçek zamanlı 

olarak alın, görüşleri ortaya çıkarmak için verileri ayırıp bölün ve sunuma hazır grafikleri ve 

raporları kolayca paylaşın. 

 Gerçek zamanlı sonuçlar 

 Metin analizi 

 Web site API Entegrasyonu 

 QBTV ile Online Özel Ekran sunumu 

 Özel analiz ve raporlama 
 

 

 

 



 

 
Uludağ Bilişim Medya İletişim ve 

Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 
QBUTON 

 
 

Doğanbey Mah. Doğanbey Cad. Berk İşhanı No:1 Kat:10 Osmangazi/BURSA Tel: 444 6297 Faks: (224) 232 2433 www.uludagbilisim.com  

2 

İşletme ihtiyaçlarınızı karşılamak için oluşturuldu 

Kurumunuzun tamamı için biraz daha etki ve özelleştirme mi gerekiyor? Birden çok kullanıcıyı 

yönetin, Anketleri konumlara göre düzenleyin ve tüm anket verilerinizi tek bir yerden kontrol edin. 

 Birleşik hesap yönetimi 

 Birinci sınıf destek 

 Veri mülkiyeti 
 

Uzman tavsiyesi ve birinci sınıf destek 

Anket tasarımından ürün sorularına ve geri dönüşlerin alınmasına kadar her noktada size yardımcı 

oluyoruz. Uzman onaylı anket şablonlarından oluşan kütüphanemizle, sorulacak doğru soruları 

bulun. Hızlı ve samimi e-posta desteğine ve ipuçları ile eğitimlerden oluşan sağlam 

kütüphanemize erişin. 

 Soru şablonları ve grupları 

 Yerinde tanıtım ve eğitim 

 Hızlı ve samimi iletişim desteği 

 Anket ipuçları ve öğreticiler 
 

QButon QBKota Özellikleri 
Ücretsiz 
(Demo) 

Lisanslı 

Firma Tanımlama Sınırsız Sınırsız 

Şube hesapları sayısı Sınırsız Sınırsız 

Kullanıcı hesaplarının sayısı Sınırsız Sınırsız 

Soruların sayısı Sınırsız Sınırsız 

Katılımcıların sayısı Sınırsız Sınırsız 

Cevapların sayısı 50 kota Sınırsız 

Ücretsiz E-posta desteği ✔ ✔ 
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Sözleşme yükümlülüğü ya da otomatik yenileme yok ✔ ✔ 

Gelişmiş Güvenlik (SSL/HTTPS) ✔ ✔ 

Anketinizi oluşturun     

Kapsamlı soru tipleri ✔ ✔ 

Resimler, imajlar ve çizimler ✔ ✔ 

Bireysel anket tasarımı ✔ ✔ 

Logonuzu bütünleşmiş edebilirsiniz ✔ ✔ 

Soru formlarındaki URL linkleri aktifleştirilecek ve tıklanabilir olacak ✔ ✔ 

Çok dilli anket formları (gerektiğinde çeviri hizmeti dâhil) ✔ ✔ 

Anketin tamamlanmasının ardından özel yönlendirme ✔ ✔ 

CSS'e açık erişim sayesinde anket tasarımına tam uyumluluk ✔ ✔ 

Talebiniz halinde kurumsal kimliğinize uygun anket temanızı biz 
oluşturuyoruz ✔ ✔ 

Ekip İşbirliği 

Ek kullanıcılar ekle   ✔ ✔ 

Birlikte anketler oluşturun   ✔ ✔ 

Sonuçları birlikte analiz edin   ✔ ✔ 

Paylaşılan şablonlar   ✔ ✔ 

Paylaşılan temalar   - ✔ 
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Ortak kütüphane  ✔ ✔ 

Anketlerinizi yönetin  

Akıllı telefon ve tabletlerle katılım için mobil optimizasyon ✔ ✔ 

Anketlere katılım için özel şifre koruması ✔ ✔ 

Katılımcılar için anketi yarıda kesme ve sonradan aynı yerden devam 
etme imkânı ✔ ✔ 

Mükerrer katılımları önlemek için çeşitli önlemler ✔ ✔ 

Katılımcılara hatırlatmalar dâhil e-posta davetlerinin otomatik dağıtımı ✔ ✔ 

Reklamsız  - ✔ 

Ankete katılım için zaman sınırlama  ✔ ✔ 

Sonuçları değerlendirin 

Çapraz değerlendirmeler de dâhil olmak üzere gerçek zamanlı 
çevrimiçi değerlendirme ✔ ✔ 

Cevapları PDF, Microsoft Excel™ ve CSV olarak indirebilme (ör. SPSS 
PASW İstatistikleri™ için) ✔ ✔ 

Anket sonuçlarını doğrudan link üzerinden paylaşın / yayınlayın ✔ ✔ 

Katılımcıları gruplandırma ve değerlendirmede bu gruplar yoluyla 
filtreleme imkânı ✔ ✔ 

Katılım tarihi yoluyla sonuçları filtreleme ✔ ✔ 

Dinamik içerik yoluyla filtreleme ✔ ✔ 

 

 


