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Pidä henkilöstö ajan tasalla avainluvuista

Pidätkö tärkeänä henkilöstön ajan tasalla 
pitämistä niin yksilön omasta  
kuin organisaation suoriutumisesta? 
Webropolin avulla onnistut.

VIEW on jo käytössä organisaatioissa ympäri 
maailman.

VIEW by Webropolin avulla pidetään 
henkilöstö, esimiestaso ja johto ajan tasalla 
muun muassa:

• Asiakastilanteesta
• Henkilöstön tilanteesta   
• Taloushallinnosta, CRM:stä tai muista 

strategisista järjestelmistä tuoduilla tiedoilla 
ja mittareilla.

• Videotiedotteilla ja -ohjeistuksilla on myös 
merkittävä osa tiedolla johtamisessa VIEW by 
Webropolin avulla.
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Taulukosta kokonaiskuva ja yksittäinen tieto
• Huomiovärit. 
• Porautuminen yksilötasolle.

Selkeitä kuvaajia
• Tiedolla johtaminen helpottuu kun 

tieto on nopeasti omaksuttavaa ja 
ajantasaista.

Ympyräkuvaajan monipuolisuus
• Valitse haluamasi segmentit 

tarkempaan tarkasteluun.
• Porautuminen alatasoille 

segmentin nimestä.
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Videot tiedottamisessa ja 
ohjeistamisessa
• Videon liittäminen VIEW-

tietoelementtiin on helppoa.

Excel-taulukot
• Excel-taulukko, myös monipuolinen 

pivot-taulukko, voidaan nopeasti 
siirtää VIEW-tietoelementtiin.

Avainlukuja muista järjestelmistä
• iFrame mahdollistaa toisen 

järjestelmän näkymän esittämisen 
VIEW:ssä.

• Myös integraation avulla voi siirtää 
tietoa muista järjestelmistä.
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VIEW by Webropol on hinta-laatusuhteeltaan edelläkävijä

Pyydä lisätietoja Webropol-myyntihenkilöstöltä

Webropol-myynti palvelee sinua niin hintatiedoissa kuin muissa 
VIEW by Webropoliin liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä
myynti@webropol.fi  
puh. 020 155 2150

Hinnoittelun rakenne ja perustiedot
•  Sopimuskausi 12 kuukautta.
• VIEW -lisämoduulin käyttöoikeus sopimuskaudelta 800 euroa
• Tarjous: Vuoden loppuun saakka 400 euroa sopimuskaudelta. 

Pysyvä hintaetu 400 euroa sopimuskaudelta
•  VIEW- käyttäjäkohtainen hinta alkaen 5 euroa/kk ja 

sopimuskaudelta 60 euroa

Hintaesimerkki, 10 VIEW-käyttäjää
• VIEW –lisämoduulin käyttöoikeus sopimuskaudelta 400 euroa, 

vuoden 2018 loppuun saakka
• VIEW-käyttäjäkohtainen käyttöoikeus sopimuskaudelta 600 

euroa (10 käyttäjää á 60 euroa)

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

NPS-luvusta saa useita näkymiä 
•  Valitse esimerkiksi kuukausi tai aikaväli 

vuorokaudesta.


