
İstediğiniz amaçla, istediğiniz şekilde online araştırma hizmetleri
CAPI, CATI, CAWI

Omnitel®



Doğru iş çözümleri
Birleşik Araştırmacılar®, genele yaydığı kaliteli hizmet anlayışını Omnitel® ile de 
sürdürmektedir. Müşterilerine en pahalı, en ileri teknolojiyi değil, istek ve ihtiyaca göre
CATI, CAWI ve CAPI seçeneklerinden en doğrusunu sunar.

Randevu hizmetleri, müşteri memnuniyet araştırmaları,
CRM bazlı aramalar, doğrulama aramaları, veri güncelleme
aramaları, sadakat program hizmetleri, Birleşik
Araştırmacılar®’ın Omnitel® hizmetleri arasındadır.



Computer Aided Telephone Interview
Computer Aided Programmable Interview

Computer Aided Web Interview

CATI, CAPI, CAWI

Bilgisayar destekli anketler,  pazarlama 
araştırmalarınızı en hızlı ve kusursuz 

şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar. 
Bilgisayar desteği ile anketlerin 
yürütülmesi, sonuçların hızla ve 

istenilen şekilde derlenmesine imkan 
verir ve sürecin mümkün olduğunca 

hatasız işlemesini sağlar.

İhtiyacınıza göre anketler telefon 
üzerinden (CATI), yüzyüze (CAPI) ve 

internet üzerinden (CAWI) 
düzenlenebilir.



Bütçenize Uygun Çözümler
Omnitel® her büyüklükteki firmaya, ihtiyaç duydukları hızda 

ve konuda bütçelerine uygun hizmet verir.



Sonsuz Kapasite

Birleşik Araştırmacılar®, Omnitel® 
hizmeti için hazırda 40 seat 

kapasiteli bir istasyona sahiptir 
fakat, gelişen IP Telefon teknolojisi 

sayesinde, gerekli sayı ne kadar 
yüksek olursa olsun ihtiyaç duyulan 

miktarda hat tahsis edilebilir.



Araştırmanın en önemli adımlarından biri sahadır.
Sahadan toplanan bilginin kalitesi araştırma sonucunu direkt etkiler.

Bu nedenle projelerin ve personelin kalitesine oldukça önem vermekteyiz.
Biliyoruz ki; sahadan sağlıklı gelmeyen veri uzman ellere teslim edilse bile

sonuç yanıltıcı olur.

 

Omnitel® sayesinde toplanan bilginin hemen sisteme aktarılması, daha kısa sürede, 
daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini mümkün kılar.

Sistemin modüler yapısına rağmen kalite kontrolün ana merkezden sağlanması, veri 
çeşitliliği ne olursa olsun sonuçların tutarlı ve sabit bir kaliteye sahip olmasını sağlar.

Hızlı dönüş, sağlıklı sonuç, kaliteli sunum



Alışılmışın dışında bir araştırma deneyimi

Adres :  Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı
  Cad. Özge Sk. No: 1 ZİN-D İş Merkezi
                 Kat: 4/20 Çekmeköy İstanbul

Telefon :  0216 642 93 94
Fax :  0216 642 93 95

Çalışma esnekliği, zengin ürün yelpazesi, modüler araştırma 
yapısı, veri kesinliği, danışmanlık hizmetleri ve üstün servis 
performansı ile, Birleşik Araştırmacılar olarak, sizleri alışılmışın 
dışında bir araştırma deneyimine davet ediyoruz.


