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SurveyXact är en del av Ramboll. Det ställer höga krav på vår integritet, säkerhet, 
stabilitet, metodiska kompetens och erfarenhet.

SurveyXact följer helt personuppgiftsförordning (GDPR) och vi tillhandahåller all 
säkerhetsdokumentation du behöver i form av ett ISAE 3000-II revisionsutlåtande 
från PwC samt databehandlaravtalet som följer med din SurveyXact-licens.

Vi har byggt in allt detta i SurveyXact och vilket garanterar dig framgång med dina 
undersökningar. 
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INTRO
SurveyXact har utökats med en ny frågetyp som möjliggör fler spännande tillämpningsområden.

SURVEYXACT HAR I MÅNGA ÅR STÖTT FÖLJANDE DATATYPER:

 - Öppna fält (t.ex. kommentarer och numeriska värden)
 - Stängda fält (t.ex.  ja/nej, på en skala från 1-5)

Vi har nu introducerat en tredje datatyp – nämligen möjligheten för respondenter att ladda upp filer 
som en del av att svara på ett frågeformulär. Funktionen är mycket lik den som går att känna igen 
från filuppladdning till en dator eller telefon och det går att ladda upp olika filtyper som bilder, (JPEG, 
PNG), PDF-filer samt Word- och Excelfiler. 

I den här e-boken ger vi tre konkreta tillämpningsexempel på hur den nya filuppladdningsfunktionen 
kan användas.

DE TRE EXEMPLEN ÄR:

01. Registreringssystem
02. Ansökningssystem 
03. Anmälan om försäkringsskada 

 
Glad läsning!

VAD KAN E-BOKEN ANVÄNDAS TILL?

Syftet med den här e-boken är att ge dig inspiration att använda 
SurveyXact inom nya områden som du tidigare inte trodde var 
möjliga.    
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CASE:
REGISTRERINGSSYSTEM

EN NATURBRUKSGYMNASIUM ANVÄNDER SURVEYXACT SOM ETT
REGISTRERINGSSYSTEM FÖR SINA BLIVANDE STUDENTER  

Skolan har satt upp registreringssystemet i SurveyXact med följande teman:
 - Personlig information
 - Önskad skolinriktning 
 - Önskemål om kost och logi
 - Kurslitteratur
 - Betalningsinformation
 - Samtycke till behandling av personuppgifter

Som en integrerad del av registreringen ombeds sökanden i frågeformuläret 
att ladda upp: 
 - Examensbevis
 - Kopia av pass
 - Kopia av körkort

Tidigare var det nödvändigt för eleverna att skicka relevant dokumentation 
via e-post till skolan, för vilken denna i efterhand fick skrivas ut och hämtas i 
samband med genomförd registrering.

Den nya filuppladdningsfunktionen ger skolan möjlighet att ha all relevant 
information och dokumentation om eleverna på ett ställe. Skolan sparar 
alltså en hel del administrativa resurser genom att använda SurveyXact för 
detta ändamål.

SurveyXact innehåller även praktiska GDPR-rensningsfunktioner som gör att 
du snabbt kan radera alla uppladdade filer när de inte längre är relevanta.
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CASE:
ANSÖKNINGSSYSTEM

ETT STORT INTERNATIONELLT FÖRETAG ANVÄNDER SURVEYXACT FÖR 
ATT GODKÄNNA LEVERANTÖRER AV KEMIKALIER 

Företaget använder många underleverantörer som levererar olika produkter 
(t.ex. kemikalier) för användning vid tillverkning av hygienprodukter.

Tidigare var det nödvändigt för underleverantörerna att fylla i ett mycket 
komplext Excel-ark där många av frågorna inte var relevanta för den aktu-
ella produkten. Dessutom skulle relevant dokumentation skickas separat till 
företaget och därefter fick företagets ingenjörer kvalitetssäkra den mottag-
na informationen och avgöra om produkten kunde godkännas.

Dessa processer krävde mycket resurser – både från underleverantörerna 
och företaget självt.

Företaget har nu satt upp ett produktapplikationssystem i SurveyXact.

Underleverantörerna måste fylla i ett SurveyXact-enkät som förklarar hur 
den specifika produkten uppfyller de många miljökraven. Respondentens 
svar på enkäten styrs av aktiveringar, så att endast relevanta frågor ställs.

Respondenten har möjlighet att ladda upp tillhörande dokumentation (t.ex. 
testresultat, certifikat och godkännanden) tillsammans med själva svaret. 
Det innebär att företaget har all relevant produktinformation (produktfakta, 
självutvärderingar och dokumentation) samlad i SurveyXact.

Slutligen har formler infogats i enkäten så att SurveyXact kan komma med 
en kvalificerad bedömning av om produkten kan godkännas ur miljösyn-
punkt. I praktiken kan det kallas en form av ”expertsystem”.
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CASE:
RAPPORTERING AV FÖRSÄKRINGSKADOR

ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG ANVÄNDER SURVEYXACT FÖR ATT HANTERA 
SKADEANMÄLNINGAR 

Ett försäkringsbolag har byggt ett skadehanteringssystem i SurveyXact.

När en försäkringskund varit inblandad i en trafikolycka eller fått en par-
keringsskada kan kunden anmäla skadan i SurveyXact. Kunden genomför 
skadeanmälan via en länk på försäkringsbolagets hemsida.

Kunden registrerar ett antal faktauppgifter om skadans uppkomst och 
omfattning i systemet. Här är det möjligt för kunden att ta bilder på skadans 
placering samt själva olyckan och ladda upp dessa tillsammans med skade-
anmälan.

Det innebär att all dokumentation samlas i SurveyXact. Dessutom ger det 
betydande resursbesparingar för försäkringsbolaget, då de i flera fall inte 
behöver skicka ut en värderingsman för att bedöma skadan.
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FÖRDELAR MED ANVÄNDA FILUPPLADNING I SURVEYXACT 

Genom att använda filuppladdning i SurveyXact kan du uppnå 
ett antal fördelar:

FÖRDEL FÖRDJUPNING

Säkerhet SurveyXact garanterar att respondenternas svar hanteras säkert.

GDPR Systemet innehåller GDPR-rensningsfunktioner som gör att du snabbt kan 
ta bort de uppladdade filerna när de inte längre är relevanta.

All dokumentation är 
samlad i SurveyXact

All dokumentation om ett visst ämne (t.ex. en student, en kemisk produkt 
eller en försäkringsskada) kan samlas in i SurveyXact.

Effektiv 
ärendehandläggning

Detta möjliggör en effektiv ärendehandläggning, där beslut kan fattas 
snabbt.

Besparing av manuella 
resurser

Detta gör även att man kan spara på många administrativa resurser, som 
tidigare använts för fysisk närvaro eller manuell hantering av inlämnad 
dokumentation.
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