UDACAPI

DİJİTAL VERİ TOPLAMA VE
İZLEME ÇÖZÜMLERİ

UDACAPI’YE GİRİŞ
UDACAPI, müşterilere ilerlemeyi izlemek, verileri izlemek, açıklayıcı
istatistikleri görüntülemek ve ham verilere gerçek zamanlı olarak erişmek için
veri toplama için kullanımı kolay bir yaklaşım ve tam şeffaflık sağlayan yenilikçi
bir veri toplama ve izleme sistemidir. UDACAPI veri toplama, izleme ve analiz
uygulaması için ODK (Açık Veri Kiti) ve R istatistik yazılımını kullanır.

UDACAPI gösterge paneli müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tasarlanmıştır ve müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Ek olarak, UDA
Danışmanlık UDACAPI’yi kullanırken, örnekleme, veri toplama ve veri analizi
konusunda ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.
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UDACAPI AVANTAJLARI
UDACAPI, müşterilere diğer CAPI ve kağıt tabanlı anket veri toplama araçlarına
göre bir dizi avantaj sunar.

Yüksek Kaliteli Veri Toplama
• Multimedya veri toplamasına izin verir
• Otomatik örneklem seçimini destekler
• Numaralayıcılara rehberlik eden
haritalama özellikleri
• Günlük periyodik kontrolleri

Gerçek Zamanlı İzleme
•
•
•
•

Gerçek zamanlı gönderilen veriler
GIS uygulamasıyla tam entegre edilme
Gerçek zamanlı ilerlemeyi izleme
Otomatik olarak oluşturulan haritalar ve
istatistikler

Tamamen Özelleştirilebilir
•
•
•
•

Özel anket geliştirme
Kişileştirilebilir gösterge tablosu
Masaüstü ve mobil cihazlarla uyumlu
SPSS, STATA veya Excel'de veri indirme

Verimli
•
•
•
•

Anketlerin hızlı gelişimi
Daha hızlı veri toplama
Daha az veri girişi hatası
Gerçek zamanlı veri
gönderme

Gerçek zamanlı ilerlemeyi izleme

Tamamen şeffaf

Veri güvenliği ve gizliliği

UDACAPI SÜRECİ
Anket formu

Dijital platform

Veri toplama

Gösterge paneli

30+
100,000

Bulut tabanlı depolama

Veri analizi

Gerçek zamanlı izleme

UDACAPI’nin uygulandığı ülkeler

Bugüne kadar UDACAPI ile yapılan
görüşmeler

UDACAPI, Dünya Bankası Grubu, BM kuruluşları, Avrupa Birliği, GIZ,
IFRC, Dünya World Vision, ACTED, GOAL, Save the Children, Relief
International ve daha fazlası için yürütülen veri toplama ve araştırma
projelerinde kullanılmıştır.

UDACAPI hakkında daha
fazla bilgi edinmek için
www.udaconsulting.com
info@udaconsulting.com

