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DATAVIV’ by Sphinx
ANALIZUJ • ODKRYWAJ • OPOWIEDZ HISTORIĘ • UDOSTĘPNIAJ

 ● Zrozum i wyjaśnij dane dzięki ilościowym i jakościowym analizom 

statystycznym

 ● Scenariusze skryptowe do odczytu i analizy wyników przy pomocy 

interaktywnych raportów i dynamicznych infografik

 ● Twórz chwytliwe i efektowne realizacje graficzne, przedstawiające 

kluczowe elementy Twoich badań

 ● Udostępniaj wyniki i docieraj do swoich czytelników za pomocą 

innowacyjnych platform internetowych

Oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych:

Powody, dla których warto wybrać DATAVIV’ by Sphinx

NASZE ROZWIĄZANIE

WIZUALIZACJA DANYCH
Udostępnianie dynamicznych i interaktywnych 

pulpitów nawigacyjnych

INTELIGENCJA
Połączenie statystyk i wizualizacji danych 

w służbie Twoich studiów

INFOGRAFIKA
Jasne wskaźniki i wyraźne komunikaty

Postęp badań naukowych wspierany jest technologią i kulturą ,,zrób to sam’’. Tradycyjny statyczny raport 

PowerPoint nie jest już wystarczająco wydajny: teraz konieczna jest możliwość interakcji z danymi w dowolnym 

miejscu i czasie oraz w możliwie najprostszy sposób. Jak zatem przejść od analizy statystycznej do wizualizacji 

danych oraz od raportów z badań do opowiedzenia historii?

Link do 2-minutowego filmu wprowadzającego do programu Dataviv’ 

 https://youtu.be/5Kh-Hjve-Yc

Od raportowania po podejmowanie decyzji – spraw, aby Twoje dany przemówiły!

Moc  
Analizy Statystycznej 

Elastyczność
«Business Intelligence»

Bogactwo 
Dynamicznej Grafiki  

Komputerowej
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DATAVIV’ by Sphinx,
Tchnij życie w wyniki swoich badań
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Zaprezentuj swoje dane, ulepsz swoje prezentacje
 ● Mapy geograficzne i szeroki wybór grafik: mapy cieplne, wykresy bąbelkowe, mapy drzew, róże 

wiatrów, obrazy do wypełniania itp.

 ● Tworzenie wyników i opowiadanie historii za pomocą kilku kliknięć, z automatycznym 

podświetlaniem ważnych elementów, wyskakującymi okienkami itp.

 ● Dostosowywanie tworzenia raportów graficznych w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu 

danych czytelnika

 ● Projektowanie infografik metodą ,,przeciągnij i upuść’’ oraz dostęp do dużej biblioteki piktogramów, 

import obrazów, dodawanie tekstów,…
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Udostępniaj interaktywne prezentacje, angażuj odbiorców

 ● Komunikacja online i udostępnianie interaktywnych i dynamicznych pulpitów nawigacyjnych

 ● Monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym (poprzez możliwe połączenie API)

 ● Rozpowszechnianie wyników za pośrednictwem innowacyjnych platform internetowych ze 

spersonalizowanym dostępem

 ● Zdalna eksploracja i obsługa analiz danych, filtry według czytelników,…

 ● Eksportuj raporty do PowerPoint, Word, PDF, CSV, OpenOffice

Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z naszym zespołem i zaplanuj demo. 

Okrywaj i wyciągaj jak najwięcej informacji z zebranych danych
 ● Import danych ilościowych i jakościowych: Excel, CSV, Triple S, SPSS, 

SurveyMonkey, Google Forms, pliki ankiet itp.

 ● Połączenie mocy analiz ilościowych i jakościowych z elastycznością  

wizualizacji danych: porównania profili, analizy wielowymiarowe, mapy 

geograficzne, interaktywne chmury słów itp.

 ● Analizy  statystyczne i operacyjne: analizy wielowymiarowe, tabele 

charakterystyk, tabele mocnych / słabych stron, analizy porównawcze itp.

 ● Dostosowanie analiz z zastosowaniem profili lub korekt w celu zapewnienia 

reprezentatywności badanej populacji.


