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1. WAT IS HET?

SmartAllies is een prettige tool om zelf online vragenlijsten te maken en te analyseren.
Simpel in gebruik,…
….gemakkelijk te versturen naar je respondenten, ….
….de resultaten helder in beeld…
….en exporteren voor verdere analyse is kinderlijk eenvoudig.

De tool is ontwikkeld door de ervaren onderzoekers van MarketResponse, dus hij voldoet
aan alle verwachtingen die je als onderzoeker kunt hebben.

In deze handleiding wordt verwezen naar het Dashboard en Tekst Analysis. Voor deze tools zijn er
aparte handleidingen beschikbaar waarin wordt ingegaan op de inhoud hiervan.
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2. STAPPENPLAN
Kort samengevat gebruik je SmartAllies zo:

Log in op diy.smartallies.nl

Maak de vragenlijst.

Gebruik eventueel piping….

…. of triggers.

Zet de vragenlijst live.

Nodig respondenten uit via e-mail of met een link.
Analyseer de resultaten snel online of download de data direct.
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3. AAN DE SLAG
Nadat je de inlogcodes van SmartAllies hebt ontvangen, ga je naar diy.smartallies.nl.
Vul je e-mailadres en password in en klik op Login om meteen van start te gaan.

Je begint op de Home pagina van SmartAllies. Hier zie je een overzicht van al je
vragenlijsten. Onder het kopje Surveys in de Welcome Manual vindt je twee opties:
SmartAllies Survey: hier vind je alle vragenlijsten die je gemaakt hebt met
SmartAllies.
Imported Survey: hier kun je vragenlijsten importeren in SmartAllies die je
ergens anders hebt gemaakt. Kies hierbij voor Upload New File.
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4. NIEUWE VRAGENLIJST MAKEN
Ga naar Surveys > Smartallies Survey in de Welcome Manual.
Met Create Survey maak je een nieuwe vragenlijst. Hierbij heb je drie opties:

Make new survey
Begin from scratch en maak de vragenlijst helemaal naar eigen inzicht.
Zorg dat de naam goed beschrijft waar de vragenlijst over gaat,
zodat je het ook nog gemakkelijk kunt herkennen als je heel veel vragenlijsten hebt
gemaakt.

Duplicate existing survey
Ideaal als je al eerder een vragenlijst hebt gemaakt die lijkt op de nieuwe lijst die je
wilt maken.

Of misschien wil je een proefversie maken, zonder dat het invloed heeft op je
onderzoeksresultaten.

Use template
Gebruik een standaard opzet van SmartAllies. Net zo gemakkelijk.
Met behulp van Choose folder kun je de vragenlijst onderbrengen in de juiste map.
Handig, als je veel verschillende vragenlijsten hebt en hierin een beetje orde wilt
brengen.
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4.1 VRAGEN TOEVOEGEN
Nadat gekozen is voor de optie Make new survey en je jouw titel hebt ingevoerd, klik je op Create.
Hierna kun je aan de slag gaan met het creëren van jouw vragenlijst door vragen toe te voegen.

Pagina’s
De vragen kun je verdelen over verschillende pagina’s. De respondent klikt op Next
om op de volgende pagina te komen. Je kunt ervoor kiezen om voor elke vraag een
nieuwe pagina te maken (dit doe je met +Add Page), of om meerdere vragen per
pagina te tonen.
De eerste pagina van je vragenlijst staat al open om in te vullen. Bij
Add page title kun je de naam van de pagina aanpassen, dit zou
bijvoorbeeld het onderwerp van de vraag/vragen kunnen zijn. Deze
naam wordt overigens ook getoond aan de respondent.
Lijkt de volgende pagina qua opbouw of inhoud erg op de vorige
pagina? Gebruik dan de knop Duplicate page om niet dubbel werk
te hoeven doen.

Tijd om de vragen toe te voegen. Ga hiervoor naar Add Question. Je hebt hierbij de keuze uit de
volgende typen vragen:
Display question
Open question
Single question
Multiple question
Single image question
Multiple image question
Matrix question
Ranking question

Op de volgende pagina’s worden de verschillende typen vragen toegelicht.
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DISPLAY QUESTION

Ruimte voor een stukje tekst, waar respondenten geen antwoord op hoeven te
geven. Dit kan bijvoorbeeld een inleidend stukje zijn voordat (een nieuw deel van)
de vragenlijst begint.

Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te
slaan.
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OPEN QUESTION

Open vraag, waarbij respondenten in hun eigen woorden een antwoord intypen.
De Question Options zijn:

Name
Geef de vraag een naam (deze krijgt de respondent niet te zien).
Text*
Typ de vraag in het tekstvak.
Helptext
Maak eventueel een hulptekst zoals ‘Beschrijf uw ervaring in één zin’.

Display settings
Klik op Show om de instellingen te laten verschijnen. Hier kun je het volgende
aangeven:

Required
Kies je voor deze optie, dan moeten de respondenten per se de vraag
beantwoorden voordat ze verder kunnen gaan naar de volgende vraag.
Wanneer zij op Next klikken zonder een antwoord aan te vinken,
krijgen zij in rood een tekst te zien. Deze tekst kun je zelf invullen in
het veld Required message, dat verschijnt als je de optie Required
aan vinkt.
Width
Door middel van Pixel of Percentage kun je de breedte van het
antwoordtekstvak bepalen.

Text before field & Text after field
Voor en na het antwoordtekstvak kun je tekst plaatsen. Bijvoorbeeld ‘Ik ben’
[antwoordtekstvak] ‘jaar oud.’

Question settings
Klik op Show om de instellingen te laten verschijnen. Hier kun je het volgende
aangeven:
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Text type
Voor de antwoordtekst kun je uit verschillende opties kiezen:
Single line input
Antwoord in één regel, waarbij je het maximaal aantal leestekens zelf
kunt bepalen met Amount of characters.
Multiple line textarea
Antwoord in meerdere regels, waarbij je het maximaal aantal
leestekens (Amount of characters) en regels (Lines) zelf kunt
bepalen.
Numeric
Het antwoord moet gegeven worden in cijfers. Eventueel kun je de
minimale en maximale waarde instellen waartussen het antwoord
moet liggen met behulp van Min value en Max value.

Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te
slaan.
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SINGLE QUESTION

Gesloten vraag, waarbij respondenten één van de antwoorden kunnen aanvinken.

Deze antwoordvorm is te herkennen aan de bolletjes voor de antwoordopties. De
‘Question Options’ zijn:

Name
Geef de vraag een naam (deze krijgt de respondent niet te zien).

Text*
Typ de vraag in het tekstvak.
Helptext
Geef eventueel een hulptekst zoals ‘Vink één antwoord aan’.

Answer Options
Klik op Show. Kies +Add option om antwoordmogelijkheden toe te voegen, of zet in
het ‘input field’ op elke regel een antwoordmogelijkheid met behulp van ‘enter’. Je
hebt met Use open option ook de mogelijkheid om respondenten een eigen
antwoord te laten formuleren als het ‘juiste’ antwoord er niet tussen staat
(bijvoorbeeld: ‘Anders, namelijk…’). Met None of these options (bijvoorbeeld: ‘geen
van deze’) hoeven respondenten niet per se voor een van de antwoordopties te
kiezen.

Explanation
Klik op Show. Hier kun je aangeven of je respondenten de mogelijkheid wilt geven
hun keuze toe te lichten.
No explanation
Toelichting is niet mogelijk.
Summarily (1 line)
Toelichting is mogelijk, maar moet bondig in één regel worden geformuleerd.
Extensive (multiple lines)
Toelichting is mogelijk en mag in meerdere regels worden geformuleerd.
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Display settings
Klik op Show om de instellingen te laten verschijnen. Hier kun je de volgorde en
weergave van de antwoordopties aangeven en bepalen of een antwoord vereist is.
Answer order: De antwoorden kunnen op drie manieren geordend worden.
Natural: Zoals ze in de vragenlijst gezet zijn. De volgorde maakt niet
uit, of het is juist belangrijk dat het altijd in deze volgorde staat.

Random: Bij elke respondent is de volgorde anders. Dit kan slim zijn
om beïnvloeding van de resultaten door volgorde te voorkomen.

Alphabetic: Van A naar Z.

Required: Kies je voor deze optie, dan moeten de respondenten per se de vraag
beantwoorden voordat ze verder kunnen gaan naar de volgende vraag.
Wanneer zij op Next klikken zonder een antwoord aan te vinken,
krijgen zij in rood een tekst te zien. Deze tekst kun je zelf invullen in
het veld Required message, dat verschijnt als je de optie Required
aan vinkt.
No of columns
Geef aan in hoeveel kolommen je de antwoorden wilt verdelen. Hoe meer
antwoorden er zijn, hoe meer kolommen er mogelijk zijn.

Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te
slaan.
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MULTIPLE QUESTION
Gesloten vraag, waarbij respondenten meer dan één antwoord kunnen
aanvinken.

Deze antwoordvorm is te herkennen aan de vierkantjes voor de antwoordopties.
Multiple Question houdt verder hetzelfde in als Single Question,

met de uitzondering dat je bij Display settings kunt aangeven wat het maximale
(Max no. of answers) en minimale (Min no. of answers) aantal antwoorden is
dat de respondent mag geven.

Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te
slaan.
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SINGLE IMAGE QUESTION

Gesloten vraag, waarbij respondenten één van de antwoorden kunnen aanvinken.
De antwoordopties zijn in de vorm van afbeeldingen in plaats van tekst, verder is het
eenzelfde soort vraag als Single Question.
De afbeeldingen kun je toevoegen met behulp van de optie Image, klik hiervoor op
Show.

Layout
Kies bij Layout hoe je de afbeeldingen wilt weergeven.
[aantal] images [aantal]X[aantal]
Standaardopties met een bepaald aantal rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal)
automatisch ingevuld.
Custom Options
Geef zelf aan in hoeveel rijen en kolommen je de afbeeldingen wilt weergeven bij
Rows en Columns (maximaal 3 kolommen).
Browse
Voeg de afbeeldingen met Browse toe en geef een naam aan elke afbeelding bij
Name. Bij Display image text (zie hieronder) kun je bepalen hoe deze naam
weergegeven wordt.
Volgorde
Verander de volgorde van de afbeeldingen met behulp van de pijltjes.

Display image text
Onder Display Settings kun je bij Display image text kiezen uit
No image text: De afbeeldingsnaam verschijnt niet bij het plaatje.

On image hover: De afbeeldingsnaam verschijnt als je met je muis
over het plaatje heen beweegt.

Next to image: De afbeeldingsnaam verschijnt onder het plaatje.
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Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te
slaan.
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MULTIPLE IMAGE QUESTION

Gesloten vraag, waarbij respondenten meer dan één antwoord kunnen
aanvinken. De antwoordopties zijn in de vorm van afbeeldingen in plaats van
tekst.
Multiple Image Question houdt verder hetzelfde in als Single Image Question,
met de uitzondering dat je bij Display settings kunt aangeven wat het maximale
(Max no. of answers) en minimale (Min no. of answers) aantal afbeeldingen is
dat de respondent aan mag vinken.

Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te
slaan.
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MATRIX QUESTION

Een serie aan gesloten vragen, die in een tabel wordt gepresenteerd. De rijen
bevatten de vragen en de kolommen bevatten de antwoordopties (tekst of
afbeeldingen). Eén of meerdere antwoorden kunnen worden aangevinkt door
middel van Multiple select matrix.

Matrix Rows
Klik op Show. In het tekstvak vul je op elke regel een vraag in. De vragen komen
onder elkaar in de tabel te staan. Kies voor +Add option als je afbeeldingen wilt als
antwoordopties in plaats van tekst.
Matrix Columns
Klik op Show. In het tekstvak vul je op elke regel een antwoordoptie in. De
antwoordopties komen naast elkaar in de tabel te staan. Kies voor +Add option als je
afbeeldingen wilt als antwoordopties in plaats van tekst.

Voor de overige instellingen en opties van de Matrix Question: zie voorgaande typen vragen.

Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te
slaan.
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RANKING QUESTION

Gesloten vraag, waarbij respondenten verschillende antwoorden in een volgorde
kunnen plaatsen. De antwoordmogelijkheden staan in blokken aan de linkerkant en
plaatst de respondent in rangorde, bijvoorbeeld van: ‘meest belangrijk’ naar ‘minst
belangrijk’
Answer List
Klik op Show. Kies +Add option om antwoordmogelijkheden toe te voegen, of zet in
het ‘input field’ op elke regel een antwoordmogelijkheid met behulp van ‘enter’.

Ranking List
Klik op Show. Kies +Add option om antwoordmogelijkheden aan de rangorde toe te
voegen (bijvoorbeeld: ‘1. heel belangrijk’ ‘2. beetje belangrijk’ ‘3. niet zo belangrijk’,
of zet in het ‘input field’ op elke regel een antwoordmogelijkheid van de rangorde
met behulp van ‘enter’.

Voor de overige instellingen en opties van de Ranking Question: zie voorgaande typen vragen.

Voor het bewerken van alle vragen geldt:
Vergeet niet op Save te klikken om de vraag op te slaan.
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4.2 EXTRA OPTIES
Er zijn verschillende opties waarmee je je vragenlijst net dat beetje extra kunt geven of waarmee je
het jezelf wat gemakkelijker kunt maken. Simpele dingen zijn Edit Question en Duplicate, maar je
hebt ook de wat uitgebreidere opties Piping en Trigger.
Daarnaast kun je je vragenlijst in meer talen tegelijk uitsturen en afnemen met Multi -language.

Edit Question
Nog niet tevreden? Met deze knop kun je de vraag weer aanpassen.

Duplicate
Heeft de volgende vraag bijna dezelfde opmaak of inhoud als de vorige vraag?
Kopieer dan de vraag, om werk te besparen. De gekopieerde vraag wordt op dezelfde
pagina getoond. Wil je de volgende vraag op een nieuwe pagina hebben? Gebruik
dan Duplicate page.
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PIPING
Met Piping kun je antwoorden van de respondent op eerdere vragen opnieuw
gebruiken in de vraagstelling van volgende vragen.

Stel je voor

Vraag 1: “Met welk vervoersmiddel ga je naar je werk?” (gesloten vraag)
Antwoord van de respondent: “de auto”

Vraag 2: “Waarom ga je met [de auto] naar je werk?”

Zo doe je dat

+ Add Page
Zorg ervoor dat elke vraag op een afzonderlijke pagina staat met behulp van +Add
Page.

Piping
Klik op Piping bij de vraag waaruit je het antwoord van de respondent wilt gebruiken
(vraag 1 in het voorbeeld).

Tussen de [[….]] (dubbele haken) staat de naam die je aan deze vraag hebt
gegeven, maar je kunt ook een andere beschrijvende naam tussen de haken typen
(bijvoorbeeld [[VERVOERSMIDDEL]]).

Selecteer en kopieer het geheel, inclusief de haken, door middel van de
rechtermuisknop. Klik daarna op Save.

Ga nu naar de volgende vraag waarin je het antwoord van de respondent wilt
hergebruiken (vraag 2 in het voorbeeld) en plak het op de juiste plaats in de vraag.
Voorbeeld: “Waarom ga je [[VERVOERSMIDDEL]] naar je werk?”
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TRIGGER

Het is mogelijk om afhankelijk van de antwoorden die eerder gegeven zijn, bepaalde
vervolgvragen wel of niet te tonen.

Een simpel voorbeeld

Vraag 1: “Wat is je geslacht? [man/vrouw]”

Vervolgvraag 2: “Wat is je favoriete automerk?”

Vervolgvraag 3: “Wat is je favoriete make-up merk?”

Als het antwoord op vraag 1 ‘man’ is, verschijnt alleen vervolgvraag 2

Als het antwoord ‘vrouw’ is, verschijnt alleen vervolgvraag 3.

Zo doe je dat

+Add Page
Zorg ervoor dat elke vraag op een afzonderlijke pagina staat met behulp van +Add
Page.

Trigger
Na het opslaan van de vervolgvragen kun je op Trigger klikken.

Add New trigger
Kies bij vervolgvraag 2 voor Add New Trigger om een nieuwe trigger aan te maken.
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Geef de trigger een naam, ‘Trigger Auto’. (Je kunt ook een bestaande trigger
selecteren die je al eerder hebt gebruikt.)
Klik op +Add criteria en geef ook deze een naam, ‘Criterium Man’. Selecteer de vraag
die bepalend is voor de vervolgvraag, in dit geval de vraag die over ‘geslacht’ gaat.
Kies nu voor de optie Equals. Selecteer de antwoordoptie ‘Man’ en klik op Save.

Add New Trigger
Kies bij vervolgvraag 3 voor Add New Trigger om een nieuwe trigger aan te maken.

Geef de trigger een naam, ‘Trigger Make-up’.

Klik op +Add criteria en geef ook deze een naam, ‘Criterium Vrouw’.
Selecteer de optie Survey Question om vervolgens een vraag te selecteren uit de
vragenlijst die bepalend is voor de vervolgvraag. In dit geval de vraag die over
‘geslacht’ gaat
Kies nu voor de optie Equals. Selecteer de antwoordoptie ‘Vrouw’ en klik op Save.
Naast de optie Equals zijn er ook nog vier andere opties voor een Trigger. Hieronder
worden deze opties verder toegelicht aan de hand van volgend voorbeeld.
Voorbeeld
Vraag 1: Wat is je leeftijd? [20-29/30-39/40-49/50-59]
De vervolgvragen zijn verschillend per leeftijdscategorie.
Less Than: Als je “Less Than…[40-49]” invult, krijgen de respondenten van 20
t/m 39 jaar deze vervolgvraag.
Less Than OR Equals To
Als je “Less Than OR Equals To…[40-49]” invult, krijgen de respondenten van
20 t/m 49 jaar deze vervolgvraag.
Greater Than
Als je “Greater Than…[40-49]” invult, krijgen de respondenten van 50 t/m 59
jaar deze vervolgvraag.
Greater Than OR Equals To
Als je “Greater Than OR Equals To…[40-49]” invult, krijgen de respondenten
van 40 t/m 59 jaar deze vervolgvraag.
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+ Add Logic
Met behulp van + Add Logic kun je meerdere criteria stellen om een vervolgvraag te
laten verschijnen, bijvoorbeeld als de respondent voor de vervolgvraag zowel
mannelijk als boven de 50 moet zijn.
NONE: De vervolgvraag verschijnt alleen als niet voldaan is aan beide criteria.
AND: De vervolgvraag verschijnt alleen als voldaan is aan beide criteria.
OR: De vervolgvraag verschijnt als aan één van de criteria is voldaan.
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MULTI-LANGUAGE
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DATA PRIVACY SETTINGS VOOR EENVOUDIGE AVG COMPLIANCE

In SmartAllies zitten de volgende functionaliteiten voor het eenvoudig beheren van uw AVG
compliance:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Het na x maanden automatisch verwijderen van gebruikte en geselecteerde sample gegevens.
Het achteraf inzien, markeren als gevoelig en aanpassen van deze markering van sample data,
waarmee deze na x maanden automatisch verwijderd wordt.
Het automatisch verbergen van antwoorden voor weergave ne exports van respondenten na x jaar.
Het automatisch verwijderen van antwoorden van respondenten na x jaar.
Het kunnen uit- en aanzetten van bovengenoemde verwijderfuncties.
Het verbergen van gevoelige antwoorden voor non-admin gebruikers bij exports (ook crosstabs en
dashboards).
Het verbergen van crosstabs en grafieken waarbij het aantal getoonde respondenten te laag is.
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a. Het automatisch verwijderen van gebruikte en geselecteerde sample gegevens

Bij het importeren van sample is een scherm toegevoegd waar je per te importeren kolom kunt
aangeven of dit gevoelige data betreft of niet. Sample-Data die hier wordt gemarkeerd als gevoelig,
zal een gekozen aantal maanden na importeren automatisch worden verwijderd uit SmartAllies.
Default staat dit op 3 maanden.

Let op, na het verstrijken van deze periode kan ook geen reminder meer verstuurd worden indien
email-adres als gevoelig is gemarkeerd.
Zie e. Hoe deze functionaliteit geheel aan of uit te zetten.
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b. Het achteraf inzien, markeren als gevoelig en aanpassen van deze markering van sample data,
waarmee deze na x maanden automatisch verwijderd wordt.

Achteraf kan worden ingezien en of gewijzigd welke sample-variabelen er als gevoelig gemarkeerd
zijn. Dit doe je door in je project maar ‘Samples Monitor’ te gaan. Zoek dan de sample-lot op waarvan
je de gevoeligheidsinstellingen wil inzien/aanpassen en klik op de naam van dit sample-lot. Op het
scherm dat volgt zie je onder ‘Import log’ en ‘Invitation’ het overzicht ‘Sample Sensitivity’. Hier zijn
de instellingen af te lezen en eventueel aan te passen.
N.B. 1 Wijzigingen zijn pas actief nadat je op update klikt.
N.B. 2 Bij het aanzetten van gevoeligheid voor een sample variabele die volgens de instellingen al
verwijderd had moeten worden, zal de variabele onomkeerbaar worden gewist. Dit kan in principe
direct gebeuren, toch uiterlijk binnen 20 minuten. Pas dit dus als laatste aan, nadat je eerst de
andere nagelopen bent en zeker weet dat alles goed staat.
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c. Het automatisch verbergen van antwoorden van respondenten na x jaar

Met name bij langlopend of gevoelig onderzoek een issue. Default staat de periode op 2 jaar. Nadat
het verbergen heeft plaatsgevonden, kan slechts de programmeur van SmartAllies handmatig de
data nog herstellen
Per dag wordt bekeken of een interview een startdatum heeft van langer geleden dan het ingestelde
aantal jaar. Op basis van deze datum kan dus dagelijks een aantal interviews verborgen worden.

Instellingen zijn op te roepen via Settings. Zie e. Hoe deze functionaliteit geheel aan of uit te zetten.
d. Het automatisch verwijderen van antwoorden van respondenten na x jaar

Met name bij langlopend of gevoelig onderzoek een issue. Default staat de periode op 5 jaar. Nadat
de data is verwijderd, is de data echt definitief weg. Naast soms noodzakelijk vanuit de AVG, is dit
ook vanuit beheeroogpunt gewenst.
Per dag wordt bekeken of een interview een startdatum heeft van langer geleden dan het ingestelde
aantal jaar. Op basis van deze datum kan dus dagelijks een aantal interviews verwijderd worden.

Instellingen zijn op te roepen via Settings Zie e. Hoe deze functionaliteit geheel aan of uit te zetten.
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e. Het kunnen uit- en aanzetten van bovengenoemde verwijderfuncties

De knoppen om het automatisch verwijderen van zowel sample als response onafhankelijk van elkaar
áán of uít te zetten, is te vinden bij ‘Setting’ en dan onder het kopje ‘Additional Survey Settings’:

‘Set sample variable delete status’:
OFF - er wordt geen sample verwijderd, instelling in maanden is niet relevant.
ON – De sample-verwijder functionaliteit staat aan. Geselecteerde sample-variabelen worden na
verloop van het aantal ingestelde maanden verwijderd.

‘Set response delete status’:
OFF - er worden geen antwoorden verwijderd, instelling in jaren is niet relevant.
ON – De response-verwijder functionaliteit staat aan. Interviews worden na verloop van het
ingestelde aantal jaren verborgen dan wel verwijderd.

Let op! Voor projecten aangemaakt óp of ná 5 juni 2018 staan beide knoppen default op ‘ON’ bij
nieuwe projecten. Bij projecten van vóór 5 juni 2018, staat dit default op ‘OFF’. Hou hier dus rekening
mee bij het kiezen van de gewenste instellingen.
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f. Het verbergen van gevoelige antwoorden voor non-admin gebruikers van SmartAllies

Vragen die antwoorden opleveren met persoonsgegevens of anderszins gevoelige informatie,
kunnen door administrators worden gemarkeerd als ‘Sensitive’. Hierdoor zitten de antwoorden op
deze vragen niet meer in de exports (ook niet bij Crosstabs of Dashboards). Alleen een administrator
kan vragen ook weer op non sensitive zetten indien de data alsnog geëxporteerd moet kunnen
worden.

Op te roepen via ‘Toggle questions sensitivity’. Deze optie is alleen beschikbaar voor Smartallies
gebruikers met een Admin rol.

35

g. Het verbergen van crosstabs en grafieken waarbij het aantal getoonde respondenten te laag is

Het aantal respondenten dat minimaal in crosstabs of het dashboard aanwezig moet zijn om de
resultaten weer te geven. Standaard is dit bij ‘Minimum response to show results’ ingesteld op 5. Dit
kan aangepast worden in een aantal categorieën (no minimum, 3, 5, 10, 30 en 50).

Op te roepen via ‘Settings’ onder ‘Data privacy Settings’.
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E-MAIL ALERT
Hiermee kan na afloop van een interview een email verzonden worden. Dit kan een email zijn aan
ofwel:
-

De respondent zelf
Een vast opgegeven email-adres
Een email-adres dat als antwoord in de het betreffende interview is ingetypt

Deze verzonden e-mail alerts kunnen op gelijke wijze worden opgemaakt als uitnodigings-e-mails (en
reminders).
In de mail zelf kunnen alle antwoorden als token worden opgenomen worden, dus je kunt zo ook een
soort client sheet maken.
Deze email-alerts kunnen conditioneel verzonden worden. Met behulp van een gekozen trigger is
een voorwaarde in te voeren waaronder de mail verstuurd zal worden. Bijvoorbeeld iedereen die een
NPS van lager dan 7 geeft, of bijvoorbeeld iedereen die bij de vraag of er contact moet worden
opgenomen ‘Ja’ zegt.
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4.3 BASISINSTELLINGEN
Voor de basisinstellingen van de vragenlijst ga je naar Survey > Settings.

Naam
De naam van de vragenlijst kun je zo vaak aanpassen als je wilt.

Finish Message
De laatste boodschap die je aan je respondent wilt tonen, is meestal iets in de vorm
van een bedankje. In dit tekstvak is daar de ruimte voor.

Select Theme
Elke vragenlijst kun je in een bepaalde opmaak zetten. Hier kun je kiezen voor een
thema van een vragenlijst die je al eerder hebt gemaakt. Liever een nieuwe opmaak
ontwerpen? In hoofdstuk 5 (Vragenlijst opmaken) lees je hoe je dit doet.

Survey Status
De status van de vragenlijst kan staan op Edit Mode, Live of Ended. Lees hier meer
over in hoofdstuk 6 (Status vragenlijst).

Preview URL
Dit is de URL van je vragenlijst die de respondenten nodig hebben om de vragenlijst
in te kunnen vullen. Lees meer over het Live zetten en verzenden van je vragenlijst in
hoofdstuk 7 (Klaar om te verzenden).

Using Parameters
Door het vakje Using Parameters aan te vinden kun je External Parameters of Tokens
toevoegen.

Reset survey en Delete Survey
Met deze opties kun je je vragenlijst resetten of verwijderen.

Survey Settings
In welke tijdsperiode wil je de vragenlijst Live hebben?
Kies hier een begin- en einddatum en vergeet niet op Update te klikken. Let op, als je
geen tijdsframe kiest kun je de vragenlijst ook niet Live zetten.
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Daarnaast geef je hier aan of je een ‘open’ of ‘closed’ vragenlijst wil. Een open
vragenlijst is toegankelijk voor iedereen en een closed vragenlijst is alleen
toegankelijk voor genodigde respondenten.

Upload Logo
Indien gewenst kun je een afbeelding toevoegen, die boven elke pagina zal komen te
staan.
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5. HOOFDMENU VRAGENLIJST
Bij Home zie je de vragenlijsten staan die je hebt gemaakt.
Klik de vragenlijst die je wilt gebruiken aan, om naar het Edit survey-menu te gaan.
De vragenlijst moet wel in Edit Mode staan, maar SmartAllies vertelt je gelijk als dat
niet zo is.

Eenmaal in de Edit Mode zie je links in beeld het hoofdmenu. Hierin staan de
volgende vier tabs: Survey, Logs, Analyze en Themes.

SURVEY

My Surveys
Het overzicht van al je vragenlijsten bekijken.

Settings
De basisinstellingen van je vragenlijst aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld een
eindboodschap intypen, een opmaakthema kiezen en de status van de vragenlijst
veranderen (zie hoofdstuk 4.3 Basisinstellingen).
Edit Survey
Je vragenlijst aanpassen.

Preview
Voor een sneak preview, zo ziet het er uit voor de respondent.

Print
De vragenlijst op papier uitprinten.

Generate Unique Links
Indien de vragenlijst op ‘closed’ staat (in Settings), verschijnt de optie Generate
Unique Links. Vul het aantal unieke links in dat je nodig hebt en druk op Generate.
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LOG

Email
Bij Email krijg je een overzicht te zien met de naam, het mailadres en de datum
waarop de uitnodigingsmails zijn verstuurd. Ook kun je hier bijhouden wat de status
is van de mails.

Email Template
Bij Email Template kun je terugvinden hoe je de uitnodiging hebt opgemaakt door op
het ‘oogje’ te klikken in de rechterkolom Actions.

MONITOR
Samples monitor
Bij Samples monitor krijg je een overzicht te zien met onder andere wat de status is
van de mailingen, wanneer de uitnodigingsdatum gepland staat en wanneer een
eventuele reminder gepland staat.
Samples upload log
Onder Samples upload log kun je de status van je uploads bekijken.

ANALYZE
Response
De resultaten van je onderzoek bekijken. Dit is waar je het uiteindelijk allemaal voor
doet!
Crosstabs
Crosstabs biedt je de kans om meer uit de vragenlijst te halen dan een gemiddelde of
een grafiek. Maak je eigen kruistabel met de data van de vragenlijst. Lees hier meer
over in hoofdstuk 9 (Crosstabs).
Import weight
Om gewogen variabelen in de vragenlijst te voegen gebruik je Import weight en
upload je het bestand met de weging.
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THEMES

Design
De opmaak van je vragenlijst veranderen (lettertype, kleuren, logo, enz.). Lees
hoofdstuk 5 (Vragenlijst opmaken) om te zien hoe je dat doet.
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6. VRAGENLIJST OPMAKEN

Je kunt de opmaak van de vragenlijst zelf instellen bij Themes > Design. Je hebt
hiervoor twee keuzes:

Standaard opmaak
Gebruik een standaard opmaak, of een opmaak die je al eerder hebt gebruikt.

Create Theme
Maak zelf een nieuw thema door op Create Theme te klikken.

Theme Name
Geef je eigen thema een naam.
Nu kun je aan de hand van de verschillende opties (zie hieronder) je eigen thema
creëren. Onderaan de pagina is een preview te vinden van hoe jouw vragenlijst
eruit komt te zien.

Font & Background
Stel het lettertype (font) en de achtergrond (background) in.

Survey Title
Bepaal de opmaak van de vragenlijsttitel.
Page Title
Bepaal de opmaak van de paginatitel.
Question Heading
Bepaal de opmaak van de vragen.

Exit Link
Bepaal de opmaak van de exit link ‘Skip’.
Required Asterisk
Bepaal de kleur van het sterretje dat bij verplichtte vragen staat.
Error Tekst
Bepaal de opmaak van de tekst die verschijnt als de vraag niet is ingevuld.
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7. STATUS VRAGENLIJST

Onder Survey > My surveys kun je in de rechterkolom van alle vragenlijsten zien in
welke status ze staan. Als je binnen een vragenlijst werkt, kun je de status zien en
wijzigen onder Survey > Settings.
Je kunt de status van elke vragenlijst zetten in Edit Mode, Live en Ended.

Edit Mode
Als je een vragenlijst aanmaakt komt hij automatisch in de Edit Mode status te staan.
Dit is ook de status die nodig is om de vragenlijst te kunnen wijzigen.

Als je de vragenlijst wilt wijzigen terwijl hij in de Live status staat, krijg je een bericht
te zien dat dit niet mogelijk is en dat je de vragenlijst eerst op Edit Mode moet
zetten.

Live
De vragenlijst is online, respondenten kunnen hem invullen en de resultaten worden
opgeslagen. Zorg ervoor dat de vragenlijst in deze status staat als je de respondenten
uitnodigt mee te doen met het onderzoek, anders kunnen zij de lijst niet invullen.

Om de vragenlijst op Live te zetten moet een begin- en einddatum ingevuld zijn. Dit
kan bij Survey Settings onder Edit survey.

Ended
De status van de vragenlijst verandert automatisch in Ended als de opgegeven
einddatum verstreken is.

Je kunt ook zelf de vragenlijst op Ended zetten als je hem vroegtijdig wilt beëindigen.
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8. KLAAR OM TE VERZENDEN
Nu de vragenlijst helemaal klaar is, kun je hem gaan verspreiden. Ga naar Survey >
Settings.

Kies voor Open of Closed. Een open vragenlijst is toegankelijk voor iedereen en een
closed vragenlijst is alleen toegankelijk voor genodigde respondenten.
Bepaal hier ook de start- en einddatum (vergeet niet op Update te klikken) en…

…zet de vragenlijst op Live status.

Links in het hoofdmenu onder Survey verschijnt nu Send. Als je hierop klikt, krijg je
de keuze uit twee verzendmogelijkheden:

per e-mail….

…. of via een link die je zelf onder de respondenten verspreidt.
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BY E-MAIL
Als je de e-mailadressen hebt van je respondenten kun je hen rechtstreeks een e-mail
sturen.

Voordelen
De voordelen van versturen per e-mail:
Je hebt controle over wie de vragenlijst in mag vullen

Je kunt je respondenten persoonlijk benaderden
Je kunt gemakkelijk een herinnering (reminder) sturen

Zo doe je dat
Klik op E-mail onder Send survey.
In vier stappen verstuur je de vragenlijst naar je respondenten.
1.
Het begint bij de eerste stap Sample Upload, waar je 1.1 Upload your sample
aanklikt.
Bladeren
Kies Bladeren om het adressenbestand van je respondenten te selecteren. Zorg dat
iedere kolom eigen informatie bevat zoals:
Titel
Naam (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Leeftijd
Geslacht
…..
Wil je een voorbeeldje zien van zo’n bestand? Klik dan op Download Example File.
Preview Sample
Zodra je het adressenbestand hebt geselecteerd, klik je op Preview Sample. Nu
verschijnen de namen in kolommen met daarboven de ingevoerde informatieelementen (bijvoorbeeld: prefix, name, email, age, gender).
Ben je tevreden? Ga door met de volgende stap via Next Step.
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2.
De tweede stap is Associate Fields. Hier leg je een link tussen de informatie die in
jouw adressenbestand staat en de informatie die het mailprogramma nodig heeft.
Links in beeld staat de informatie zoals die in het adressenbestand staat en rechts
staat de informatie die het mailprogramma nodig heeft. Sleep de rode rechter balken
naar de bijbehorende vakken links. Deze vakken worden nu groen.

Permission
Je kunt deze gegevens alleen gebruiken als je hiervoor toestemming hebt. Vink ‘I’m
permitted to use this address file’ aan om dat te bevestigen. Klik op Next Step om
verder te gaan.

3.
De derde stap heet Email Template. Hier geef je vorm aan je uitnodiging.
Bij Sender Name en Sender Email kies je de naam en het mailadres van de afzender:
deze krijgen de respondenten te zien. Bij Reply Name en Reply Email vul je de naam
en het mailadres in waar een eventuele reactie naar gestuurd mag worden.
Subject
Voeg het onderwerp van je e-mail toe bij Subject.
Report Email gebruik je om meldingen op binnen te krijgen van fouten tijdens het
versturen van de mails.
Kies bij Invite On een datum waarop de uitnodigingen verstuurd worden.
Via de optie Invitation Template kun je er voor kiezen of je een nieuwe template wilt
maken, een template wilt uploaden vanuit een bestand of een eerder gebruikte
template wilt gebruiken.

Beschrijvende tekst
Maak een beschrijvende tekst in het kader eronder. Je kunt de voorbeeldtekst met
‘Lorem ipsum’ als leidraad gebruiken.
Surveylink
De link [[surveylink]]….

Datum
…. en de begin- en einddatum [[fromdate]] & [[todate]] van je vragenlijst komen
er automatisch in te staan.
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Ook andere elementen die in het adressenbestand aangegeven staan, kun je met
behulp van dubbele haken [[ ]] toevoegen in de beschrijvende tekst. Hiermee
kun je de e-mail personaliseren per contact.
Bij Example based on addressfile kun je zien hoe de e-mail eruit komt te zien voor de
eerste respondent in je adressenbestand.
Stuur jezelf of een ander een test email door een mailadres in te vullen bij Receiver
Email Address en op Send Test Email te klikken.
Via de optie Send me invitation notificatie stuur je jezelf een notificatie van de
uitnodiging.
Reminder
Met Setup Reminder E-mail kun je diegenen die de vragenlijst niet ingevuld hebben
automatisch een herinnering sturen. Geef aan hoeveel dagen na het versturen van de
vragenlijst de herinnering verstuurd moet worden en schrijf de tekst in het kader
eronder.

4.
Gaat via Next Step naar de laatste stap: Confirmation. Hier krijg je een overzicht van
alle ingevulde gegevens. Ben je tevreden met wat je ziet? Klik dan op Yes, send
emails.

Alles is goed gegaan als je de volgende bevestiging krijgt ‘Your survey is plannend to
send’
onder Finish.
Via de optie Start over again begin je weer bij de eerste stap en kun je nog meer
uitnodigingen verzenden.
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BY LINK

Klik op By link onder Send survey. Let op: hiervoor moet je vragenlijst op ‘open’
staan (Survey>Settings). Er verschijnt een webadres die je zelf kunt verspreiden
onder je mogelijke respondenten.
Kopieer en plak deze link zelf in een e-mail, op je website…
…of in een bericht op social media.

Deze optie gebruik je ook als je geen vaste groep respondenten hebt die je wilt
benaderen.

Het is ook mogelijk om voor iedere respondent een eigen link te maken. Dit kan
alleen als je je vragenlijst op ‘closed’ hebt staan ((Survey>Settings).
In het hoofdmenu verschijnt nu een extra optie Generate Unique Links. Vul het
aantal unieke links in dat je nodig hebt en klik op Generate. De linkjes verschijnen
onder in beeld onder S.N. Unique Link, je kunt ze hier kopiëren of openen in Excel
door op Download Now te klikken.

Tips die in het algemeen handig zijn bij links in e-mails:
Door middel van een ‘hyperlink’ kun je ervoor zorgen dat respondenten
automatisch naar de website worden gestuurd als ze bijvoorbeeld op de woorden
“KLIK HIER” klikken. Hoe doe je dat?
Typ de woorden “KLIK HIER”, selecteer dit, klik met de rechtermuisknop erop en
kies Hyperlink. Je kunt nu invullen waarheen de geselecteerde woorden moeten
verwijzen, oftewel de link die je hebt verkregen met de optie By Link. Test de link
voor de zekerheid even voordat je de (hyper)link verspreidt.
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9. DE RESULTATEN ANALYSEREN

Response
Met Response (onder Analyze in het hoofdmenu) kun je de resultaten van je
vragenlijst bekijken, zoals:

Het aantal respondenten dat de vragenlijst heeft ingevuld

Overzicht met teksten (open vragen)

Percentages en frequenties van antwoorden (gesloten vragen)

Grafieken van antwoorden (gesloten vragen)

Je kunt de grafieken opmaken door in de grafiek op het icoon met de drie lijntjes
(Chart Context Menu) te klikken en te kiezen voor Chart Options. Je kunt hier kiezen
voor verschillende typen grafieken en aanvinken welke gegevens je in de grafiek wilt
hebben. Met Export to PNG en Export to JPG kun je de grafiek exporteren naar het
gewenste bestandstype.

Export
Klik op Export (de groene knop rechts bovenaan) om alle resultaten in een Excelbestand te openen en op te kunnen slaan op je eigen computer.

Statistics
Via het tandwielicoon kun je de antwoorden die gegeven zijn bij je vraag waarden
geven. Zo kun je bijvoorbeeld bij een vraag met een antwoordschaal van 1 t/m 10
waarden koppelen aan de antwoorden. Het antwoord ‘Weet niet’ krijgt in dit geval
de waarde 0.
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10. CROSSTABS
Crosstabs biedt je de kans om meer uit de vragenlijst te halen dan een gemiddelde of een
grafiek. Maak je eigen kruistabellen met de data van de vragenlijst.
Klik bovenaan op Cross Tab of links in het hoofdmenu onder Analyze op Crosstabs. Je komt
nu op een nieuwe pagina waar je in een paar stappen kruistabellen kunt maken.
Project
Selecteer het project waarvoor je een kruistabel wilt maken.
Row variable
Kies een of meerdere variabelen (gebruik hiervoor de Ctrl en/of Shift-toetsen op je
toetsenbord) voor de rijen van je kruistabel.
Column variable.
Kies een of meerdere variabelen (gebruik hiervoor de Ctrl en/of Shift-toetsen op je
toetsenbord) voor de kolommen van je kruistabel.
Weight variables
Is er sprake van een gewogen variabele? Selecteer Weight onder Weight variables. Indien er
geen gewogen variabele is kies dan None.
Filters
Hier kies je een variabele waarop gefilterd moet worden. Zo kun je er bijvoorbeeld voor
kiezen om alleen de antwoorden van mannen in de kruistabel te laten zien. Onder Filters kun
je via Add een filter toevoegen. Vul hier een titel en omschrijving in. Vervolgens kun je een
vraag selecteren waarop je wilt filteren. Voor het filteren op mannen selecteer je
bijvoorbeeld de vraag ‘Wat is uw geslacht?’. Vervolgens optie Equals en optie Man.
Je kunt er ook voor kiezen de antwoorden van mannen juist niet weer te geven in je
Crosstab. Dan kies je voor de optie Not Equals.
Options
Tenslotte kun je bij Options de kruistabel opmaken. Kies er bijvoorbeeld voor om lege rijen of
kolommen niet in de tabel weer te geven met Hide empty rows of Hide empty columns. Of
laat de percentages zien van de verschillende antwoorden met Show row percentage of
Show column percentage. Met Test column against total ontdek je of het getal significant
afwijkt van het totaal.
Druk nu op Refresh en de kruistabel verschijnt onder in beeld.
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Ben je tevreden met de kruistabel? Je kunt hem direct exporteren naar Excel door op de
ronde blauwe knop te drukken rechtsboven de tabel.
Via Add to dashboard kun je de kruistabel of een gedeelte hiervan toevoegen aan je
dashboard. Voor de dashboardtool is een aparte handleiding beschikbaar.
Wil je een grafiek van de kruistabel? Met Analysis kun je deze data ook in een grafiek gieten.
Onder deze optie heb je verschillende Chart types.
Column: een staafdiagram waarbij de variabelen apart van elkaar worden getoond.

Stacked column: een staafdiagram waarbij de twee variabelen ‘opgestapeld’ worden getoond in de
grafiek.
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Bar: een staafdiagram waarbij de variabelen apart van elkaar worden getoond.

Stacked bar: een staafdiagram waarbij de twee variabelen ‘opgestapeld’ worden getoond in de
grafiek.

Line: een lijndiagram waarin de variabelen worden getoond door middel van lijnen.

Area: in een snel oogopzicht te zien wat de resultaten zijn en in hoeverre de categorieën elkaar
overlappen.
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Spider: een spindiagram waarin de variabelen per categorie worden uitgezet vanaf het midden.

Scatter: een puntendiagram waarin door middel van punten de samenhang tussen de variabelen
weergeven wordt

Bubble: een bubbeldiagram is een variatie op de puntendiagram waarbij de punten vervangen zijn
door bubbels.
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Nadat je je grafiek heb gegenereerd kun je deze opmaken via het Chart Context Menu. Met
Export to PNG en Export to JPG kun je de grafiek exporteren naar het gewenste
bestandstype.
Met de optie Add to dashboard kun je de diagram toevoegen aan je dashboard.
Via Chart opties kun je de titel van je grafiek aanpassen en aanvinken welke gegevens je in de
grafiek wilt hebben.
Switch X-Axis Label

Switch Y-Axis Label

Show Y-Axis Label

Show Data Label

Show X-Axis Label
Show Legend

Show Title
Als laatst vind je in het Chart Context Menu de optie Close Graph, hiermee verwijder je de
grafiek.
Daarnaast kun je je grafiek opmaken door op in de grafiek te klikken op de lijn/staaf/enz. die
de informatie weergeeft. Nadat je hier op geklikt hebt, kun je een kleurcode intoetsen of een
kleur kiezen.
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11. DASHBOARD
Met een Dashboard is het mogelijk om onderzoeksgegevens te delen met anderen. Een dashboard is
opgebouwd uit tegels, en op een tegel kan via een widget informatie weergegeven worden. Er zijn
meerdere soorten widgets die in het komende hoofdstuk elk afzonderlijk zal worden toegelicht.
Dashboad: aanmaken
Druk op
voren:

vanaf de hoofdpagina. Een scherm met titel “Create Dashboard” komt naar

Op dit formulier kunnen drie
waardes ingevuld worden. Vul als
eerste een titel in onder ‘Dashboard
Title’, kies vervolgens via een
dropdown menu een ‘Survey’ en vul
als laatste (optioneel) een
omschrijving in onder ‘Description’.
Druk vervolgens op
om het
dashboard aan te maken.
Automatisch zal het dashboard (wat
initieel leeg is) verschijnen.

Een voorbeeld van een leeg dashboard met de titel “Vakantie 2015” is hieronder weergegeven:
In de volgende paragraaf
zullen de verschillende
icoontjes op dit dashboard
(standaard aanwezig op elk
dashboard) verder toegelicht
worden.
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Via het driehoekje kan op ‘Edit’ geklikt worden om het tabblad van een
andere naam te voorzien.

Via dit ‘Plusje’ kan een nieuw tabblad toegevoegd worden aan het huidige dashboard. Een
dashboard kan dus uit meerdere tabbladen bestaan.

Onderaan het dashboard staan een 5 tal icoontjes, deze worden nu toegelicht.
Via dit icoontje kunnen de ‘Dashboard Settings’ aangepast worden. Het scherm waarop de
settings aangepast kunnen worden is hieronder weergegeven:
‘Dashboard Title’ : Stel hier de titel van het
dashboard in.
‘Dashboard Description’ : Stel hier een
omschrijving in voor het dashboard
(optioneel).
‘Dashboard Logo’ : Via ‘Bestand kiezen’ kan
er een afbeelding geüpload worden wat
linksboven in de hoek van het dashboard
(naast de titel) komt te staan.
‘Dashboard Font Size’ : Stel hier de letter
grootte in van de tekst op het dashboard
(24px, 28px, 32px)
‘Dashboard Font style’ : Stel hier het
lettertype van de tekst op het dashboard in
(Arial, Verdana, Tahoma, Times).
‘Dashboard Font Color’ : Stel hier de
tekstkleur in van de tekst op het dashboard.
Het is mogelijk door via het input veld een
kleur aan te geven tussen ‘000000’ en
‘ffffff’, het is ook mogelijk om op het vakje
ernaast te klikken voor een colorpicker.
‘Tab Font Style’ : Stel hier het lettertype van
de naam van het tabblad in (Arial, Verdana, Tahoma, Times).
‘Tabs Color’ : Stel hier de voorgrondkleur in van de niet geselecteerde tabbladen (wanneer
aanwezig).
‘Tabs Font Color’ : Stel hier de kleur van de naam van het tabblad in.
‘Active Tab Font Color’ : Stel hier de kleur in van de naam van het tabblad dat actief (geselecteerd) is.
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‘Widget Border Size’ : Elke tegel op het dashboard bevat een widget. Stel via deze setting in of de
widgets op het dashboard een rand moeten krijgen of niet. Default is dit ‘None’ (geen rand), er kan
gekozen worden uit een rand van 1px, 2px of 3px.
‘Widget Background’ : Stel hier de kleur in van de widgets op het dashboard.
‘Header Color’ : Bovenin het dashboard zit een rand waarin het logo (optioneel) en de titel van het
dashboard staan weergegeven, dit is de header. Stel hier achtergrondkleur van in.
‘Background Color’ : Dit is de achtergrond kleur van de tabbladen van het dashboard.
‘Footer Color’ : De footer is de rand onderin beeld van het dashboard. Stel hier de achtergrondkleur
in van de footer.
Via ‘Reset Design’ is het mogelijk om de standaard settings terug te zetten. Er
is nog wel een druk op ‘Update’ nodig om de settings op te slaan.
Settings worden pas opgeslagen wanneer er op ‘Update’ gedrukt is. Wanneer er
aanpassingen gedaan zijn aan de eerder genoemde settings, dan worden deze pas
opgeslagen en actief gemaakt op het dashboard nadat er op ‘Update’ gedrukt is.

Via dit icoontje kunnen widgets aan het dashboard worden toegevoegd. Na het drukken op
dit icoontje komt het volgende scherm naar voren:

Nu volgt een beschrijving van de mogelijke widgets die toegevoegd kunnen worden en de daarbij
behorende settings.
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‘Image Widget’ : Via de knop ‘Upload image file’ is het mogelijk om een afbeelding (.JPG, .PNG, .GIF)
toe te voegen aan het widget. Dit is bijvoorbeeld te gebruiken door een afbeelding uit een survey
weer te geven of een logo e.d. Nadat de afbeelding is geüpload kan deze nog worden bijgesneden
(zie licht blauw grid op onderstaande afbeelding).

‘Tekst Widget’ : Een tekst widget is bedoeld om een tekst weer te geven. Bijvoorbeeld om een
dashboard toe te lichten, instructie teksten, vraagteksten, bedrijfs-/contactgegevens etc. Er kan een
titel ingevuld worden, een uitgebreide
selectie van lettergroottes (5px t/m 30px)
en de tekst wat in het widget
weergegeven moet worden (in te vullen
onder ‘Description’).
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‘Crosstab Widget’ : Via dit widget is het mogelijk om, wanneer er via Crosstabs binnen SmartAllies
beschikbaar zijn gesteld voor een dashboard, Crosstabs objecten weer te geven. Dit kunnen
bijvoorbeeld een tabel, deel van een tabel of een chart zijn. Wanneer via Crosstabs objecten zijn
klaargezet dan zullen deze weergegeven worden in het ‘Choose Crosstab’ dropdown menu.

‘Open Question Widget’ : Via dit widget is het mogelijk, wanneer er in de survey voor dit dashboard
een of meer aanwezig zijn, de response van een open vraag weer te geven. Via het dropdown menu
‘Choose question’ kan er dan een open vraag gekozen worden. Verder zijn er via ‘Title’ een titel
weergegeven worden. Als laatste setting kan de achtergrondkleur van de titel ingesteld worden voor
een waarde in te vullen tussen ‘000000’ en ‘ffffff’ of via de colorpicker dat opent door op het blauwe
vlakje te klikken.
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‘Survey Widget’ : Op dit widget is het mogelijk om globale informatie over het survey weer te geven.
Naast een optionele titel is het mogelijk om het
aantal ingevulde vragenlijsten (completed),
begin datum, eind datum, previewlink, status
en source weer te geven. Dit zijn gegevens over
het gehele survey en zijn niet beïnvloedbaar
door een filter wat toegepast kan worden op
een dashboard.
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‘Filter Widget’ : Met een filter widget is het mogelijk om op een dashboard een filter aan te maken
zodat tabellen/grafieken die vanuit Crosstabs beschikbaar zijn gesteld op het dashboard gefilterd
kunnen worden. Een filter heeft als doel om een deelselectie van de data weer te geven in de
tabellen/grafieken.
De titel is optioneel.

Nadat op ‘Insert’ is gedrukt is er een widget aangemaakt zoals op onderstaande afbeelding:

Via het “plusje” is het mogelijk om een nieuw filter toe te voegen. Dit kan op basis van
vragen uit het survey. Het principe is hetzelfde als een trigger toevoegen bij survey. Een
vraag dient geselecteerd te worden waarop gefilterd moet kunnen worden. Als voorbeeld gebruiken
we de vraag “Wat is uw geslacht?” als vraag uit het survey.
Het onderste “Geslacht” is het label wat aan
het filter kan worden toegevoegd.
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‘Iframe Widget’ : Via het Iframe Widget is het mogelijk om een iframe toe te voegen aan het
dashboard. In een iframe is het mogelijk om bijvoorbeeld een deel van een eigen website of youtube
film weer te geven, elke externe pagina dat vrij via internet te benaderen is toe te voegen in het
Iframe Widget. Er hoeft alleen een URL opgegeven te worden.

‘File Widget’ : Via een file widget is het mogelijk om een bestand op het dashboard beschikbaar te
maken. Dit is puur bedoeld om een survey gerelateerd document beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld
een rapportage. Via ‘Upload file’ kan een bestand geüpload worden waarbij de ‘File Description’
optioneel is, maar in geval van meerdere documenten wel te adviseren om in te vullen.

Via dit icoontje is het mogelijk om een e-mailadres in te voeren waarna de widgets op het
dashboard geëxporteerd worden en worden aangeboden aan het ingevulde e-mailadres.
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Hiërarchische login. Het is te vergelijken bijvoorbeeld met een dashboard voor een bedrijf
met meerdere locaties in meerdere regio’s, en per locatie meerdere afdelingen. Nu zou het
voor een directielid handig zijn om een overzicht te krijgen van alle dashboards uit zijn/haar
organisatie (niveau 1), en dat een regiomanager allen zijn/haar regio in kan zien (niveau 2), en een
afdelingsmanager alleen het dashboard kan zien van zijn/haar afdeling (niveau 3) etc. Zo is een
boomstructuur samen te stellen tot een maximum van 5 lagen diep. Dit onderdeel van deze
handleiding zal op een later moment verder worden uitgewerkt.

Dit icoontje is bedoeld om een dashboard te kunnen delen met anderen. Globaal gezien zijn
er 2 verschillende mogelijkheden om een dashboard in te kunnen zien via een publiekelijk
toegankelijke link of via een persoonlijke uitnodiging om een dashboard te bekijken. Beide opties zijn
zichtbaar wanneer er op dit icoontje gedrukt is. Het volgende scherm opent zich namelijk:
‘Get public link’ is ervoor om een
dashboard open te zetten voor de
buitenwereld. De link die gegenereerd
wordt kan dus gedeeld worden met
anderen.
Een ‘Private link’ is ook mogelijk, het is dan
noodzakelijk om en het veld ‘Emails’ een of
meerdere emailadressen in te voeren en
een ‘Role’ te selecteren voor die personen
die uitgenodigd dienen te worden.
Er zijn 3 rollen mogelijk binnen een dashboard namelijk een ‘Admin’, ‘Dashboard manager’ en een
‘Dashboard visitor’.
Een ‘Admin’ heeft dezelfde rechten als degene die het dashboard gemaakt heeft. Alles opties die
eerder aan bod zijn gekomen in dit deel van de handleiding zijn voor de ‘Admin’ ook toegankelijk.
Een ‘Dashboard manager’ kan alles behalve een hiërarchie aanmaken / wijzigen.
Een ‘Dashboard Visitor’ kan alleen het dashboard bekijken.

Elk widget heeft drie icoontjes links onderin staan. Van links naar rechts hebben deze
icoontjes de volgende functies: ‘Tandwiel’ hiermee kun je het widget aanpassen.
‘Prullenbak’ hiermee kan het widget verwijderd worden van het dashboard en
‘Vierpijltjes’ hiermee kan het widget verplaatst worden op het huidige tabblad van het dashboard.
Er is ook nog een klein pijltje rechts onderin het widget, hiermee is het mogelijk om de grootte van
de tegel waarop het widget staat te wijzigen.
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12. PANELMANAGEMENT
Met een Panel is het mogelijk om via een vast panel vragenlijsten uit te zetten. Het is via zelf te
bepalen condities mogelijk om voor een onderzoek met een subset van het panel te werken.
Panel: aanmaken
Druk op

vanaf de hoofdpagina. Klik op de vervolgpagina op

Er volgt dan een scherm met de basis gegevens van een panel.
Op dit formulier
kunnen drie
waardes ingevuld
worden. Vul als
eerste een titel in.
Bij type kan
aangegeven
worden of het een
normaal of 2-level
type is. Altijd normaal aangeven.
Bij status kan aangegeven worden of het panel actief is of niet.
Zodra het panel opgeslagen is verschijnt het in de panel-list. Selecteer het desbetreffende panel om
verder te gaan. Aan de linkerzijde van het scherm staan de submenu’s om het panel verder in te
richten, om leden van het panel (members) toe te voegen, om profielen voor een steekproef te
bepalen en om een sample vanuit het panel te bepalen.
Onder het submenu Community kunnen de verdere
settings worden aangegeven.
Via “Basic Setting” kan aangegeven worden onder welke
url het panel komt te hangen, of het panel actief is en
wat het contact adres is. Tevens kan hier - beperkt - via
thema’s de styling van de bij het panel horende
webpagina’s aangepast worden.
Met “Website Page Elements” kan de titel van de
website van het panel worden aangegeven en wat
beperkte styling. Tevens kan er een achtergrondlogo geupload worden.
Bij de overige items binnen dit submenu (Contact Messages, Enroll Requests en Unsubscribe
Requests) worden achtereenvolgens de binnengekomen berichten en verzoeken tot in- of
uitschrijving getoond.
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Bij Page Content kan aan de in dit submenu
aangegeven pagina’s inhoud gegeven worden. Er kan
tevens bepaald worden welke pagina’s er op de
website van het panel worden geplaatst. Binnen dit
gedeelte kan de styling van de pagina’s en de
formulering van vragen op formulieren – beperkt worden aangepast. Inhoudelijk kan er overigens niets
gewijzigd worden. Dus er kunnen geen vragen worden
toegevoegd of verwijderd.
Bij “Enroll” bijvoorbeeld kan je aangeven hoe de
inschrijfpagina van het panel er uit moet zien.

Bij “Members” wordt een overzicht getoond van de
leden van het panel.
Via de settings kan een member wordeen
verwijderd, gewijzigd of ge(de-)activeerd.
Via “Import Members” kunnen via een upload van een
spreadsheet (xlsx of csv) leden worden geupload.
Vereist zijn 2 kolommen : Naam en email-adres. Het
email-adres moet uniek zijn binnen het panel. De
kolomnamen moeten member_name en
member_email zijn. Met de optie “update only”
worden alleen de gegevens naast de opgegeven email-adressen aangepast. Er komen dan dus geen
members bij maar de overige gegevens worden geupdate.
Met behulp van “Custom Variables” kunnen specifieke kenmerken voor de members worden
opgegeven. Bij de custom variabele moet een key en een naam worden opgegeven. De key is voor
intern gebruik , de naam is wat er in de overzichten of schermen wordt getoond. Als Answer Type
kan gekozen worden voor text of multiple choice. Als er gekozen wordt voor “tekst” dan kan er nog
een validatie op plaatsvinden bijvoorbeeld of het numeriek moet zijn of een geldige datum.
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Bij de optie “multiple choice” is er sprake van een gesloten vraag met vaste antwoorden. De Choice
Key is weer voor intern gebruik en de Choice Text wordt getoond op de schermen en overzichten.

Profiles
Met behulp van Profiles kan je aangeven aan welke voorwaarden de steekproef moet voldoen.
Bijvoorbeeld welk percentages er aan mannen en vrouwen er in de steekproef moet zitten. Maar ook
selecties aan de hand van de laatst ingevulde enquetes.
Elke profile moet een naam hebben.

Vervolgens moeten er filters worden toegevoegd voor de selectie. De filters worden opgedeeld in
containers. Gestart moet dus worden met

Dit opent een subscherm waarin het label van de container moet worden opgegeven en vervolgens
de target via
Voor de target moet een label worden opgegeven en de target zelf als percentage.

Vervolgens moet er via

een conditie worden opgegeven voor de specifieke target.

Er verschijnt dan een dropdown met de variabelen die de target kunnen bepalen.
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Stel dat een steekproef moet
worden getrokken met daarin
60% mannen en 40% vrouwen
dan zou de container voor dit
filter er zo uit kunnen zien.
In dit geval is er dus sprake van
een custom variabele “Geslacht”.

Bij het opgeven van de filters moet er natuurlijk wel op worden gelet dat het mogelijk is om een
steekproef te trekken.
Via “Projects” in “Sub Menu” kan er een project worden bepaald met daarin een gegenereerd
sample en een bijbehorende survey.
Er wordt dan een overzicht van bestaande panel projecten
getoond en er kan via
een nieuw project worden
toegevoegd. Dit project moet een naam hebben. Als de naam is
opgegeven en het project is opgeslagen dan verschijnt het project
in het overzicht panel projects.

Met behulp van de “settings” op een project regel kan project worden verwijderd,
aangepast of bekeken. Dat gaat via respectievelijk

Met behulp van

wordt een sample gegenereerd.
Het profile moet worden opgegeven via
de dropdown-list. Bij Gross en Netto kan
opgegeven of het een bruto of netto
steekproef moet zijn.
Bij Amount moet het gewenste aantal
worden opgegeven.

Met behulp van

wordt dan het sample gegenereerd en het resultaat wordt getoond.

In het voorbeeld is een netto sample gegeneerd van 200 respondenten volgens een man/vrouw van
60/40. Er wordt aangegeven wat er beschikbaar is en welke aantallen er uitgenodigd moeten worden
om tot de verwachte respons van 200 te komen met de gewenste man/vrouw verdeling.
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Het gegenereerde sample komt in de gegenereerde sample list en daar kan worden aangegeven
welke survey er aan gehangen moet worden. Dat gaat via dit icoon

Via
wordt een overzicht van surveys getoond die je kunt koppelen aan en panel. Het zijn
alleen surveys die en ‘live’ zijn en die op ‘closed’ staan op de settingspagina. Als de survey en het
panel sample gekoppeld zijn kunnen de uitnodigingen verzonden worden. Hiervoor dien je dan wel
via de menu-optie Smart
Allies” naar de surveys te gaan.
Vervolgens kan je via “Send
survey” in het overzicht van surveys de uitnodigingen versturen. Of je selecteert
eerst de survey en kiest dan de optie “Send” in het submenu “Survey”.
Op het vervolgscherm verschijnt dan nadat je hebt aangegeven dat je via email uitnodigingen wilt
versturen de optie “Choose from panel samples”. Daar kan je dan via een dropdown-list het
gegenereerde sample selecteren.
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Heb je nog vragen over SmartAllies?
Onze helpdesk staat voor je klaar!
helpdesk@smartallies.nl
033 330 33 33
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