
Quick Analysis

Quick Analysis ger dig inblick i din data – snabbt. Att vidta åtgärder 
och driva positiv förändring har aldrig varit enklare. 

Quick Analysis är din partner för att 
snabbt identifiera viktiga insikter 
från den feedbackdata som du 
samlat in. Från rankning av högsta 
och lägsta poäng, till NPS 
benchmark, omedelbar 
segmentanalys och analyser över
tid, kan du nu väcka din data till liv
med ett knapptryck. 

Insikter på ett ögonblick
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Därför behöver du Quick Analysis

Omedelbara insikter 
från dina 

undersökningsresultat.

1 2

Jämför resultat mellan 
serier och se hur du 

rankar - direkt.

3 4

Ta ditt NPS till nästa nivå 
med benchmarking, och 

följ dina framsteg.

Spara administrativ 
tid genom att slippa 

manuellt arbete med 
att gå igenom data.



Hur fungerar Quick Analysis?

Analys av högst och lägsta poäng

ü Visualisera dina framsteg av NPS 
i relation till de totala resultatet 
eller olika serier.

ü Ranka dina serier direkt baserat 
på NPS.

ü Jämför dina prestationer med 
benchmark.

ü Visualisera benchmark i 
relation till rankade serier och 
de totala resultatet.

ü Säkra ROI från dina 
feedbackprojekt genom att 
planera ditt nästa steg och hålla 
koll på dina framsteg direkt i 
plattformen.

Quick Analysis gör att du snabbt och enkelt kan förstå din data. Som en del av Netigates
rapportmodul ger funktionen dig en intelligent analys av följande: 

NPS benchmarking

Handlingsplaner och åtgärder

ü Identifiera omedelbart de 
områden där du presterar bra 
och där förbättring krävs.
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Förbättrad visualisering av NPS

Analyser över tid

ü Se direkt hur dina resultat 
förändras över tid.

ü Välj vilka frågor och vilka 
tidsperioder du vill hålla kolla på. ü Bryt ner dina resultat på 

undergrupper inom din 
organisation eller kundbas.

ü Utvärdera medelvärdet av 
flera frågor samtidigt.

ü Bestäm vilka frågor eller index
som ska visualisera 
tillsammans.

Segmentanalys PRO

PRO


