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SurveyXact är en del av Ramboll. Det ställer höga krav på vår integritet, säkerhet, 
stabilitet, metodik och erfarenhet.
SurveyXact följer helt EU:s personuppgiftsförordning (GDPR) och vi tillhandahåller 
all säkerhetsdokumentation du behöver i form av ett ISAE 3000-II revisionsutlåtan-
de från PwC samt databehandlaravtalet som följer med din SurveyXact-licens.
Vi har byggt in allt detta i SurveyXact och därmed din garanti för framgång med 
dina undersökningar.
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INTRO
Ett ständigt ökande antal undersökningar görs löpande eller händelsebaserat.

LÖPANDE UNDERSÖKNINGAR HAR FLERA FÖRDELAR:

 - Temperaturen tas vid en tidpunkt då motivet är ’Top of mind’ hos respondenten.
 - Du kan reagera snabbt och proaktivt på aktuella resultat.
 - Du kan följa utvecklingen i nöjdhet över en längre period.

LÖPANDE UNDERSÖKNINGAR HAR EMELLANÅT EN STOR NACKDEL:

 - Det kan vara resurskrävande att hantera löpande undersökningar manuellt. 
(utdrag av respondentinformation från eget IT-system, kontinuerlig laddning av respondenter i 
SurveyXact, utskick av inbjudningar/påminnelser mm).

 
Med en SurveyXact API-lösning kan datainsamlingen automatise-
ras, så att du kan uppnå de många fördelarna med löpande un-
dersökningar på ett effektivt sätt utan stor resursförbrukning. 
 
I den här e-boken ger vi tre konkreta exempel på hur samspelet mellan SurveyXact och företagets 
övriga IT-system kan automatiseras.

DE TRE EXEMPLEN ÄR:

01. Kundnöjdhetsundersökningar
02. Kursutvärderingar
03. Temperaturmätningar

 
Glad läsning!

VAD KAN E-BOKEN ANVÄNDAS TILL?

Den här e-boken syftar till att ge dig mer kunskap om systemin-
tegration med SurveyXact, samt visa konkreta exempel på hur 
SurveyXact kan användas i samspel med andra plattformar.
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CASE:
LÖPANDE KUNDUNDERSÖKNINGAR

ETT KONSULTFÖRETAG ÖNSKAR ATT FÅ LÖPANDE KUNDFEEDBACK 
FRÅN DE RÅDGIVNINGSMÖTEN SOM DE HÅLLER MED SINA KUNDER.

Via SurveyXacts API kan relevant information automatiskt överföras från 
företagets CRM-system till SurveyXact. Detta säkerställer att inbjudningar 
skickas ut till de kunder som precis har varit på ett rådgivningsmöte. Inbjud-
ningarna kan skickas via e-post och SMS.

Sändningsfrekvensen kan till exempel vara dagligen, varje timme eller efter 
dina specifika önskemål. Det är även möjligt att skicka ut en tidsinställd på-
minnelse vid uteblivet svar från kunden. Påminnelsen kan skickas ut indivi-
duellt för den enskilda kunden.

Om kundnöjdheten är under en acceptabel nivå kan SurveyXact omedel-
bart skicka ett aviseringsmejl till företagets kundansvariga. Då kan du agera 
proaktivt och ha en förväntningsavstämning med kunden.
Relevanta svar från kunden (t.ex. NPS-poängen) kan – via SurveyXacts API 
– återföras till företagets CRM-system och öka värdet på företagets infor-
mation om kunderna. Därmed kan den framtida kunddialogen baseras på 
uppdaterad kunskap om kunden.
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CASE:
AKTUELLA KURSUTVÄRDERINGAR

EN MEDLEMSORGANISATION VILL FÅ SPONTAN FEEDBACK FRÅN 
ELEVERNA PÅ DE KURSER SOM ORGANISATIONEN ERBJUDER.

Via SurveyXacts API kan relevant studentinformation automatiskt överföras 
från medlemsorganisationens kurssystem till SurveyXact. 

Informationen kan till exempel vara:
 - kursnamn
 - datum
 - sluttid
 - elevs namn
 - elevens mobilnummer.

Strax innan kursen avslutas skickar SurveyXact ett sms med länk till ett kort 
utvärderingsformulär för varje elev. På så sätt får medlemsorganisationen 
både hög svarsfrekvens och återkoppling från kursdeltagarna vid en tid-
punkt då de fortfarande har en färsk erfarenhet av kursen.
Instruktören kan omedelbart se elevernas tillfredsställelse med kursen som 
just hölls via en länk till en SurveyXact Dashboard.

De undervisningsansvariga kan – även via en Dashboard – skapa utvärde-
ringsrapporter för utvalda kurser och tidsperioder. Syftet är att kontinuerligt 
förbättra kurserna utifrån elevernas feedback.
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CASE:
LÖPANDE TEMPERATURMÄTNINGAR

ETT FÖRETAG VILL MÅNATLIGEN TA TEMPERATUREN PÅ ANSTÄLLDAS 
TRIVSEL OCH DET UPPLEVDA BETEENDEET I RELATION TILL 
FÖRETAGETS VÄRDE.

Temperaturformuläret innehåller 10 korta frågor som skickas till alla anställ-
da den första arbetsdagen i varje månad. Datainsamlingen pågår i en vecka, 
varefter undersökningen avslutas.

Via SurveyXacts API överförs månadsvis uppdaterad personal- och organi-
sationsinformation automatiskt från företagets HR-system till SurveyXact. 
Inbjudnings- och påminnelsemejl skickas automatiskt till alla företagets 
anställda från SurveyXact.

När temperaturmätningen stängs överförs relevant nöjdhetsdata automa-
tiskt från SurveyXact tillbaka till företagets BI-system. Företagets chefer 
har möjlighet att i BI-systemet följa utvecklingen i resultaten från tempe-
raturmätningen och jämföra dessa med annan data som sjukfrånvaro och 
ekonomiska nyckeltal.
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SURVEYXACTS API-LÖSNING  
INKLUDERAR: 

 - Dokumentation av API-funktionerna. 

 - Rådgivning för implementering i din organisation.
 
 
TYPISKA API-FUNKTIONER:

 - Automatiskt skapande av respondenter i SurveyXact inkl. ifylld 
bakgrundsinformation. 

 - Utskick vid en specifik tidpunkt som anges av ditt system. Det 
innebär att till exempel en individuell tid kan ställas in för varje 
respondent. 

 - Utskick av påminnelsemejl till varje respondent i förhållande 
till tidpunkten för utskick av inbjudningsmejlet. 

 - Retur av valda data från SurveyXact till ditt affärssystem. 

 - Överföring av data från SurveyXact för presentation av resul-
tat till företagets BI-system.

VAD OMFATTAR 
SURVEYXACTS API?

Kontakta din kundansvarige på SurveyXact om du vill höra 
mer om möjligheterna att använda SurveyXacts API-lösning.
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FÖRDELAR MED AUTOMATISERING
SURVEYXACT UNDERSÖKNINGAR 

Genom att automatisera dina undersökningar i SurveyXact får du 
ett antal fördelar::

FÖRDELAR FÖRDJUPNING

Effektivt En automatisk SurveyXact-undersökning kan spara många timmar av 
manuellt arbete.

Felfritt Man slipper mänskliga fel som manuell hantering av rutinuppgifter 
kan orsaka.

Perfekt tajming Enkätinbjudningar kan skickas ut till relevanta respondenter i precis rätt tid.

Individuell 
uppföljning

Det är möjligt att använda ett individuellt schema för varje respondent. Det 
är till exempel möjligt att skicka en påminnelse till varje respondent exakt 5 
dagar efter att ha mottagit inbjudan via e-post.

Berika ditt
eget affärssystem

Det är möjligt att överföra valda data från SurveyXact till ditt affärssystem. 
Det kan till exempel vara respondentens svar på NPS-frågan, som kan kop-
plas till annan relevant bakgrundsinformation. Därmed kan den efterföljande 
kunddialogen baseras på uppdaterad kunskap om kunden.

Presentation av 
undersökningsdata i 
andra rapporterings-
verktyg

Data från SurveyXact kan automatiskt överföras till andra rapporteringsver-
ktyg (t.ex. ditt BI-system). Därmed kan respondenternas svar presenteras 
tillsammans med relevant data från företagets övriga IT-system.   
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