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Virtuele stem licentie Ik steek de
Hand op 40 studenten (gratis) (6
maanden)
Réf. : JLLM-WEB-40-GRA

Hoeft niet langer fysiek te stemmen om uw bevraging Ik steek de hand op
virtueel te spelen. Een enkele applicatie te downloaden en uw smartphone,
tablet of computer wordt een virtueel stemhokje.

/! Geldig voor alle scholen tot het afstuderen.

Description détaillée
Een zeer complete applicatie om uw virtuele bevraging te maken
Ik steek de hand op biedt u vele mogelijkheden in de creatie van de vraag, van de meerkeuzevragen tot de één keuze vragen door
middel van vragen waar of onwaar of van het alfanumerieke type.

De mogelijkheid om de hand virtueel op te steken
U wordt geconfronteerd met een massaal publiek ? Met deze functie merkt u direct de mensen met vragen op en bent u in staat om
sneller te reageren.

Een peiling uitvoeren ? Dit is mogelijk dankzij "Ik Steek de hand op"
U kunt dus naast vragen stellen aan uw publiek, hen eveneens vragen naar hun mening over een onderwerp in het bijzonder.

Direct of niet door middel van uitgestelde sessies
Wilt u een bevraging/peiling versturen waar uw publiek later op kan antwoorden? De uitgestelde sessie is de oplossing voor uw
behoeften. Uw bevraging/peiling zal ook beschikbaar zijn gedurende de door u bepaalde tijd en uw publiek kan zo antwoorden
wanneer zij dat willen gedurende deze periode.

Illustreer uw bevraging door media toe te voegen aan uw vragen
Een zeer handige functie om vragen te illustreren om reacties te faciliteren. Verschillende soorten media kunnen worden
gecombineerd: een video, een geluid, een afbeelding, een PDF, een Youtube video ... Een zeer compleet panel dat in staat is om uw
bronnen te variëren.Deel uw bevraging online
Een portaal van de bevraging is nu beschikbaar. U kunt zo toegang krijgen tot de bevraging gemaakt door anderen en uw eigen
bevraging laden om eze beschikbaar te stellen.

Resultaten exporteren
De resultaten zijn exporteerbaar naar Excel om makkelijker statistieken te trekken. U heeft echter al de mogelijkheid om de resultaten
van elke vraag direct te zien wanneer een bevraging wordt afgespeeld.

Gebruik "Ik Steek de Hand op" overal
"Ik Steek de Hand op" is compatibel met alle apparaten, of het nu smartphone, tablet of computer is, zowel IOS als Android. Dit
vergemakkelijkt de verspreiding van de quiz.
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