نظام UDACAPI
حلول جمع البيانات و المراقبة الرقمية

التعريف بنظام UDACAPI
 UDACAPIهو نظام مبتكر لجمع البيانات ومراقبتها يوفر للعمالء طريقة سهلة االستخدام لجمع البيانات بشفافية تامة
لتتبع التقدم ومراقبة البيانات وعرض اإلحصائيات الوصفية والوصول إلى البيانات األولية في الوقت الفعلي .يستخدم نظام
 UDACAPIأنظمة ) ODK (Open Data Kitو برمجة  Rاإلحصائية لجمع البيانات ومراقبتها وتحليلها.
تهدف لوحة معلومات  UDACAPIإلى تلبية االحتياجات الفردية للعمالء ويمكن تخصيصها وفقًا الحتياجات العميل.
باإلضافة إلى ذلك ،عند استخدام نظام  ،UDACAPIتوفر شركة  UDAلالستشارات خدمات استشارية مجانية حول
اختيار العينات وجمع البيانات وتحليل البيانات.

جمع البيانات

مراقبة البيانات

إعداد استبيانات رقمية
متصلة أو غير متصلة
باإلنترنت

متابعة مدى تقدم االستبيان أو
المسح

جمع مجموعة واسعة من
البيانات (  ،GPSصور،
صوت ،الخ)

تحميل البيانات األولية

الحد من األخطاء عبر
التخطي المنطقي
( )skip logicوالتحذيرات
والقيود

إجراء تحليل للبيانات

عرض الخرائط و البيانات
المرئية

تحليل بيانات في
الوقت الفعلي

مراقبة البيانات
في الوقت الفعلي

جمع البيانات ذات
المرجعية
الجغرافية

مميزات نظام UDACAPI
يقدم نظام  UDACAPIللعمالء مجموعة من المميزات مقارنة بأنظمة  CAPIوأدوات جمع البيانات عبر المسوحات و
االستبيانات الورقية األخرى.

جمع بيانات ذات جودة عالية
• يسمح بجمع بيانات الوسائط المتعددة
• يدعم اختيار العينة التلقائي
• ميزات وضع الخرائط لتوجيه جامعي البيانات
• عمليات تفقد و مراقبة يومية

مراقبة البيانات في الوقت الفعلي
•
•
•
•

تُرسل و تُرفع البيانات آنيا
تكامل تام مع تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ()GIS
متابعة التقدم في الوقت الفعلي
إنشاء تلقائي للخرائط واإلحصاءات

قابلية التامة للتخصيص و التعديل
• صياغة استبيانات مخصصة
• لوحة معلومات قابلة للتخصيص و التعديل
• نظام متوافق مع سطح المكتب والهواتف النقالة
• تحميل البيانات بصيغ SPSS, STATA ,Excel

ذات كفاءة
•
•
•
•

أمن وخصوصية البيانات

صياغة سريعة لالستبيان و المسح
جمع بيانات بشكل أسرع
أخطاء أقل أثناء إدخال البيانات
رفع و إرسال فوري للبيانات

شفافية تامة

متابعة التقدم في الوقت الفعلي

مراحل عملية نظام UDACAPI
صياغة االستبيانات

منصة رقمية

جمع البيانات

لوحة المعلومات

30+
100,000

تخزين حوسبي

تحليل البيانات

مراقبة آنية

دولة اُستخدم فيها نظام UDACAPI

مقابلة أُجريت حتى اآلن عبر نظام UDACAPI

اُستخدم نظام  UDACAPIلجمع البيانات والمشاريع البحثية التي تم إجراؤها لصالح مجموعة البنك
الدولي ووكاالت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي و الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ( )GIZو االتحاد
األحمر ( )IFRCو منظمة الرؤية الدولية ( )World Visionو
األحمر والهالل
الدولي لجمعيات الصليب
ِ
ِ
وكالة التعاون التقني والتنمية ( )ACTEDو  GOALو  Save the Childrenو Relief
 Internationalو غيرها من المنظمات الدولية

اعرف أكثر عن  UDACAPIعبر
www.udaconsulting.com
info@udaconsulting.com

