Benefícios

Sphinx
Mobile
Se você é
usuário do
software
Sphinx iQ2

Se você
não é usuário
do software
Sphinx iQ2

Funções disponíveis:
Restrições, desvios, coordenada GPS, fotos, assinatura, legendas simples.
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Você pode desenvolver seu
questionário no Sphinx e realizar
as configurações necessárias
para a coleta via mobile off-line.
A SPHINX Brasil disponibilizará
um tutorial explicativo.

Você envia o modelo de
seu questionário (em formato
Word, Excel ou outro) e nossa
equipe técnica desenvolve a
solução para coleta off-line
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- Acompanhamento on-line da coleta (quando for feita a sincronização)
- Gerenciamento dos coletores
- Visualização das respostas
- Relatórios e análises on-line
- Rapidez e organização na distribuição das pesquisas
- Economia de tempo, pois a tabulação dos dados já ocorre no momento da coleta

Você pode realizar a 3
coleta off-line dos dados,
que ficam armazenados
no dispositivo.
Programamos o questionário 2
para uso em dispositivos móveis
e o disponibilizamos em servidor
web, em um ambiente exclusivo
do cliente (enviamos as
orientações de configuração
para os dispositivos móveis
assim como os dados de acesso
à pesquisa/questionário).

Após a coleta das respostas, 4
você transferirá os dados do
servidor web para o Sphinx.
Análises e relatórios poderão
ser gerados com os resultados
objetivos.

Cada aparelho deverá fazer a 4
sincronização dos dados,
quando houver acesso à internet,
para unificar o que foi coletado
por todos os dispositivos. Os
dados são unificados e
armazenados em nosso servidor
web, em ambiente on-line,
permitindo que você visualize
e monitore os resultados com
os dados já consolidados.

Você receberá
os dados em
formato Excel.
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Faça um teste:
baixe gratuitamente o aplicativo SphinxMobile
Pré- requisitos de uso
para usuários do Sphinx:

Pré- requisitos de uso para
não usuários do Sphinx:

Faça download do aplicativo SphinxMobile gratuitamente em
dispositivo móvel com sistema operacional Android.

Faça download do aplicativo SphinxMobile gratuitamente
em dispositivo móvel com sistema operacional Android.

Adquira um pacote de respondentes de acordo com:
estimativa de respostas da pesquisa, quantidade de
dispositivos a serem utilizados e o tempo da coleta dos dados.

Contrate o desenvolvimento da solução sob medida
para o seu projeto com coleta de dados off-line.

1. Faça download do aplicativo SphinxMobile na loja Google Play®
2. Em CONFIGURAÇÕES, insira os dados:
Nome do servidor: admsnw2.sphinxnaweb.com
Nome do usuário: mobile
Nome do pesquisador: (seu nome)
3. Em DOWNLOAD, insira os seguintes dados:
Nome da pesquisa: exemplo
Senha: teste123
4. Em PESQUISAS, clique em exemplo e confira a pesquisa de teste.
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