A voz do usuário dentro da empresa

UMA SOLUÇÃO ADAPTADA
O YUMI GROUP apresenta o TADI, uma ferramenta de avaliação da
qualidade a serviço dos estabelecimentos públicos, comerciais
e administrativos para a melhoria contínua e permanente da qualidade.

Bateria autônoma (5 dias)
Processador RAM
Sistema de identificação
Servidor na nuvem; respostas estocadas
Síntese vocal multilíngue
Botões sólidos, produto robusto
Conexão WiFi / 3G / Ethernet
Tela sensível
ao toque

POR QUE O TADI?
Quando os questionários são criados, o TADI oferece a possibilidade de utilizar
pictogramas adaptados à deficiência cognitiva, vídeos, bem como um sistema de
síntese vocal. Isso permite ao TADI se adaptar a todo tipo de usuário.
O TADI é também uma plataforma disponível no computador, no tablet e no celular.
Ela permite que você analise os resultados em tempo real, graças a gráficos simples
de se analisar.
Equipado de um sistema de análise progressiva, o TADI não se contenta em fazer
uma única pergunta. Ele tenta entender a opinião do usuário propondo perguntas em
função da resposta anterior. Dessa forma, isso lhe permite se aprofundar ainda mais
na análise de seus resultados.

UMA PLATAFORMA DE ANÁLISE PROGRESSIVA
Estocagem de respostas em tempo real
Criação simplificada dos questionários
Ergonomia fácil e adaptada
Inteligência artificial
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Acesse sua plataforma TADI
Criar, modificar ou excluir um
questionário
Integrar pictogramas, vídeos
e/ou imagens
Consultar as respostas de
seus usuários
Implementar um plano de
ação
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UMA SOLUÇÃO MULTISSETORIAL!
Restaurante

Banco

De eventos

Comércios

Estabelecimento
Público

O Yumi Group o acompanha para a utilização de seu TADI e a análise de seus resultados.
O Yumi Group entende que cada área tem uma necessidade diferente. Além disso, nossos
consultores lhe propõem auditorias e diferentes ferramentas que lhe permitirão um
acompanhamento personalizado. Essa abordagem é implantada em uma lógica de melhoria
contínua da qualidade.
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Para mais informações
sobre o Grupo YUMI,
visite o site:
www.group-yumi.com
www.bornetadi.com
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