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Webropol Aallossa

http://survey.aalto.fi

- Löytyy inside.aalto.fi työkaluista

- Webropol on Aallon virallinen sähköinen kyselyjärjestelmä.

- Toimii Aalto tunnuksilla. Tunnus luodaan ensimmäisellä kirjautumisella
- Lisenssi kattaa Aallon opiskelijat sekä henkilökunnan.

- Käyttöliittymän kielivaihtoehdot, suomi, ruotsi, englanti, saksa

ranska, espanja ja venäjä

http://survey.aalto.fi/


Webropol käyttömahdollisuudet

Mahdollisuuksia on paljon, esim.

- Asiakastyytyväisyyskyselyt

- Asiakkaiden tarpeiden kartoitus

- Työilmapiirikyselyt
- Kehityskeskusteluarvioinnit

- Projektikyselyt

- Koulutusilmoittautumiset

- Koulutuspalautteet

- Mobiilikysely, SMS (oma kyselynsä, maksulliset viestit)



Raportointi mahdollisuudet

Raportti vaihtoehdot:

- Perusraportti

- Räätälöity

- Suodatettu

- Ristiintaulukoitu

Edistyneet työkalut raportointiin (Aallolla kaikki modulit):

- Insight (ennustusta)

- Text mining (kvalitatiiviset analyysit)

- Professional statistics (kvantitatiiviset analyysit)

Käyttöoppaat työkaluihin löytyy webropolista.



Selainsuositus

PC:

Firefox

Chrome

Mac:

Safari

Firefox

Chrome



Kysymystyypit

Webropolissa 22 eri kysymystyyppiä.

(osa kysymystyypeistä tulossa) 

- Lisäksi liite ja kalenteri

- Kyselyä suunnitellessa kannattaa miettiä sopivat kysymystyypit valmiiksi

- Yhdelle sivulle mahtuu kahdeksan kysymystä. Tämän jälkeen sivunvaihto.

- Kyselyt kannattaa pitää selkeinä eikä sotkea kaikkia kysymystyyppejä kyselyihin

Hyvin suunniteltu kysely on puoliksi tehty kysely ☺



Valintakysymys

Vastaaja voi valita yhden vastausvaihtoehdon, esim. “kyllä tai ei” –kysymykset

tai “oletko mies vai nainen”?



Monivalintakysymys

Vastaaja voi valita yhden tai useampia vastausvaihtoehtoja.



Avoin kysymys

Lisää tyhjän tekstilaatikon, johon vastaaja voi kirjoittaa esim. avointa

palautetta.



Matriisi asteikkokysymys

Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa likert-asteikon

tyyppiset kysymykset. Jos asteikkokysymyksen vastausvaihtoehtojen sijoittelu

on pystyssä, kysymystä voidaan käyttää ns. ranking-tyyppisenä kysymyksenä,

jolloin voidaan valita vain yksi asteikon arvo kysymyksestä.



Monivalinta-matriisi kysymys

Arvioidaan annetulla asteikolla määrättyjä asioita. Mahdollistaa Likert- asteikon

tyyppiset kysymykset. Vastaaja voi valita useampia vastausvaihtoehtoja.



Tekstikenttä

Useamman avoimen tekstikentän 

kysymykset.



Yhteystietolomake

Luo yhteystietolomake kerätäksesi vastaajien yhteystietoja.
(sähköposti vaatii kentässä @ merkin)



Kuvakysymys,valinta

Kuvakysymysvalinnalla voi lisätä kuvan painikkeeksi valinta tyyppisen

kysymyksen tavoin.



Kuvakysymys,monivalinta

Kuvakysymys monivalinnalla voi lisätä monivalinta tyypin mukaisesti

kysymyksen painikkeeksi kuvan.



Nelikenttä

Nelikenttäanalyysin avulla voitte arvioida helposti esim. toimintaanne, 

löytää siitä ongelmakohtia ja kehittää sitä kautta toimintaanne.



Numeerinen

Muistuttaa tekstikenttäkysymystä, mutta numeerisessa voit käyttää vain

numeroita. Kenttiä voidaan asettaa toimimaan esimerkiksi siten, että

yhdistettäessä kenttien summaksi tulee tietty luku.



Hierarkiakysymys

Valintojen perusteella avaa uuden pudotusvalikon. 

Hyödyllinen kun vastausvaihtoehtoja on paljon, esim. Kampus, laitos, yksikkö

(Voidaan tuoda Excelistä)



Positio

Sana-asteikko, jonka vähintään toisessa päässä on adjektiivi. 

Mahdollistaa ns. vastaväitteiden asettamisen. 



Järjestä kuvat ja arvioi kuvat (tulossa)

Toimii drag & drop periaatteella.

Kuvat haetaan omalta koneelta.



NPS (Net Promoter Score)

- Uusi kysymystyyppi 3.0 versiossa

- Laskee NPS-luvun raporttiin

0-6= arvostelijat

7-8= neutraalit
9-10= suosittelijat

(NPS-luku = suosittelijat – arvostelijat ÷ kokonaisvastausmäärä * 100)



Ranking

Esim. Vaihtoehtojen paremmuusjärjestykseen laittamiseen



Liitteen lisääminen kyselyyn

Vastaaja voi lisätä kyselyyn liitteen, esim CV:n.



Kalenteri

- Graafinen kalenteri päivämäärän lisäämiseen

- Aikavälin voi rajata



Uusi kysely
(Kyselyt aina oman koulun/organisaation hakemistoon ja siellä 

omaan alihakemistoonsa)



Kotikansio

- Kirjautuessa järjestelmä menee automaattisesti kotikansioosi

- Luo uudet kyselyt aina kotikansioosi

- Hyödyllinen mikäli kansioita näkyvissä paljon



Kysymyksien lisääminen

Kysymykset lisätään kyselyyn kohdasta kysymys.

8 kysymystä mahtuu yhdelle sivulle.

Säännöillä voidaan siirtyä kysymyksestä toiselle sivulle ja jättää kysymyksiä 

välistä



Sääntöjen tekeminen kysymykseen



Kysymyksen lisääminen kirjastosta

- Kysymyspohjia voi lisätä kirjastosta

- Kyselyitä voi lisätä kirjastosta



Kyselyn kielet

Uusi ominaisuus

- Kielivalintaa ei enää tarvitse tehdä linkitetyn kopion kautta



Kuvapankki

- 500 MB käyttäjäkohtaista tilaa kuville

- Kuvia ei kannata asettaa julkisiksi



Kyselyn ulkoasu
- Kaikki ulkoasuun liittyvät asetukset löytyvät täältä

- Aalto yhteiset ulkoasupohjat tulossa



Kyselyn asetukset 



Kyselyn asetukset, ilmoitusviestit



Kyselyn asetukset, anonymiteetti

- Asetettava ennen kyselyn julkaisua



Kyselyn asetukset, yhteenvetosivu
- PDF-tiedosto hyödyllinen esim. kompetenssikartoituksessa



Kyselyn julkaiseminen
Kysely aktivoituu vasta kun kysely julkaistaan

Kyselyn voit julkaista julkisella tai henkilökohtaisella linkillä.

Henkilökohtaisen linkin vastaukset voi myös määritellä täysin anonyymiksi.



Henkilökohtainen linkki
- Vastaajat lisätään sähköpostiosoitteilla.

- Vastaamatta jättäneille voidaan lähettää muistutusviestejä automaattisesti järjestelmän kautta.



Julkinen linkki

- Kaikille avoin kysely

- Kyselyn aukiolon voi ajastaa

- Linkki voidaan lähettää sähköpostilla tai laittaa www-sivuille

- Kirjautumissivun avulla voidaan laittaa salasana suojaus.



Kyselyoikeudet

Ryhmätyöhön

- Löytyy kyselykansioista

- oikeudet voidaan antaa heti työn alussa



Oikeudet
- Käyttäjähakua parannettu. Selaimen hakutoimintoa ei enää tarvitse käyttää



Oikeudet periyttävä kansio

- Periyttää kansio-oikeudet kaikkiin kyselyihin kyseisessä kansiossa.

- Alikansioihin ei oikeudet periydy joten ne pitää halutessa muuttaa erikseen.



Kyselyn luonti ja julkaisu (Demo)

(Video made with Panopto)



Webropol Events

Tapahtumien hallinnointiin.

Ominaisuudet:

• Ryhmäilmoittautuminen

• Jonotuslista
• Ilmoittautuminen tietyn tapahtuman eri alitapahtumiin

• Vastaajalla on mahdollisuus tehdä itse muutoksia ilmoittautumiseensa

• Tapahtumajärjestäjän infosivut tapahtuman tiedoille

• Kalenterinäkymässä kaikki tapahtumat ilmoittautumistilanteineen

• Ilmoittautumismäärän päiväkohtainen kehittyminen
• Vahvistus osallistujalle Outlook-kalenterivarauksena

• Maksullisen tapahtumat (Paytrail)



Events
Löytyy Webropol 3.0 pääsivulta, Sovellusten alta.



Tapahtuman luonti
Tapahtuman perustiedot luodaan aina ensin

Maksullisiin tapahtumiin



Maksulliset tapahtumat

- Vain Paytrail viite välittyy maksujärjestelmään. Aina yksittäistilitys!

Ensin projekti, sitten kustannuspaikka



Tapahtuman ilmoittautumislomake
Luodaan kuin Webropol 3.0 kysely

Kysymystyyppien määrä rajoitettu



Maksulliset ilmoittautumiset

Määritä hinta ja ALV%



Osallistujamäärät ja muut säännöt
- Säännöillä voi myös piilottaa tai näyttää kysymyksiä vastauksesta riippuen



Ilmoittautumisten kerääminen

• Julkinen tai henkilökohtainen kuten kyselyiden puolellakin.



Sähköpostiosoitteet Excel listasta

• Excel listalla otsikot ensimmäisellä rivillä



Viestin lähetys
• Lähettäjä joko no-reply osoite, 

henkilökohtainen sähköposti tai

ryhmäsähköposti (vaatii hyväksynnän)

Vastaanottaja voi poistua lähetyslistalta



Lähetys ryhmäsähköpostiosoitteesta

- Vaatii hyväksynnän

ryhmäsähköpostista



Lähetysten seuranta



Hallinnoi osallistujia

• Voi poistaa tai lisätä osallistujia

• Lähettää sähköpostia valituille tai muuttaa tilaa

• Tulossa, nimikylttien tulostus



Tapahtumapalaute

Palautekysely laaditaan etukäteen in Webropol 3.0 kyselyt –puolella ja voidaan sen jälkeen liittää tapahtumaan. 

Kaikki muutokset palautelomakkeeseen tehdään Webropol 3.0 kyselyt –puolella. 
Palauteraportteja pääsee tarkastelemaan myös menneet tapahtumat näkymän kautta.



Muokkaus oikeuksien määrittely

- Events pääsivulta



Lokitiedot (kyselyt ja events)

- 3.0 versiossa kaikesta tekemisestä jää jälki lokiin.



Events tapahtuman luonti ja julkaisu (Demo)



Raportointi (Events ei tuo muutoksia 

raportointiin)

Raportointi mahdollisuudet:

- Versiossa 3.0 kaikki raportointi optiot löytyvät yhdeltä sivulta.

Raportit siirrettävissä Exceliin, PowerPointiin, Wordiin sekä moniin tilasto-ohjelmiin.

Raportin voi julkaista internetiin, myös salasanasuojattuna.
Raportit mahdollista ajastaa esim. lähettämään kerran kuussa suodatetun kuukausiraportin



Perusraportti

- Perusraportti avautuu aina raportointi kohdasta (sisältää kaikki vastaukset)

- Sopii usein suoraan kyselyn raportiksi

- Edistyneemmät raportit luodaan perusraportista



Suodata

- Raportin voi suodattaa ajan mukaan 

- Raportin vastaukset voi suodattaa eri ehtojen toteutuessa, esim. pelkät Ei vastaukset

- Voidaan käyttää esim. kuukausiraportin automatisointiin



Vertailu

- Voidaan vertailla vastaaja ryhmiä



Vastaajat

- Täältä voi poistaa esim. testivastauksia menettämättä oikeita vastauksia



Yhdistä raportteja

- Voi yhdistää raporttiin vastaukset kaikkien kyselyiden 

perusraporteista joihin käyttäjällä on oikeudet. 
- Hyödyllinen vuosittain toistuvissa, samat kysymykset 

sisältävissä kyselyissä 



Asetukset ja indeksi



Vie & jaa

- Raportin vieminen eri ohjelmistoihin

- Raportin jakaminen linkkinä (salasana suojaus mahdollinen)

- Raportin ajastettu lähetys, esim. viikkoraportit



Ajastettu lähetys
- Hyödyllinen ominaisuus esim. viikkoraportin jakamiseen. Vastaanottajalla ei tarvitse olla oikeuksia raporttiin

- Voi myös ajastaa raportin lähtemään henkilökohtaisen linkin kautta vastanneille



Kysymyksiä?
Sähköpostitse saa myös kysyä, antti.laari@aalto.fi

ja Webropolin tuelta, helpdesk@webropol.fi

--

Webropol ja GDPR video

https://www.youtube.com/watch?v=51C3yHc3dT0&feature=youtu.be (40 min)

Webropolin tuelle kannattaasalliapääsy

käyttäjätilille. Pystyvät helpommin selvittämään
ongelmatapauksia.

mailto:antti.laari@aalto.fi
mailto:helpdesk@webropol.fi
https://www.youtube.com/watch?v=51C3yHc3dT0&feature=youtu.be

