
صوت المستخدم في صمیم عمل المؤسسة



 ، المعرفي  القصور  لذوي  المناسبة  التوضیحیة  الرسوم  استخدام  إمكانیة   TADI تطبیق  یقدم   ، االستبیان  عمل  خالل 
باإلضافة إلى مقاطع الفیدیو و نظام التولیف الصوتي وبذلك یناسب تطبیق TADI كافة أنواع المستخدمین

ویعتبر TADI منصة جاھزة لالستخدام على الكمبیوتر أو الحاسوب اللوحي أو الھاتف. فھو یتیح لكم إمكانیة تحلیل النتائج 
في التو بفضل الرسوم البیانیة التي تقوم بالتحلیل بسھولة. 

ومن خالل نظام التحلیل التدریجي ، ال یكتفي TADI بطرح سؤال واحد بسیط. فھو یحاول فھم رأي المستخدم من خالل 
طرحھ أسئلة وفقا لإلجابة السابقة وبذلك یسمح لكم بإجراء تحلیل متعمق للنتائج 

لماذا TADI؟

العامة والتجاریة  المنشآت  الخدمة في  تقییم لجودة  TADI كوسیلة  YUMI تطبیق  تقدم مجموعة 
واإلداریة من أجل التطویر المستمر والدائم للجودة.

شاشة تعمل باللمس

تولیف صوتي بلغات متعددة

أزرار قویة، منتج متین

اتصال واي فاي/ 3G / مدخل انترنت 

بطاریة ذاتیة ( 5 أیام )

معالج ذاكرة

سیرفر تخزین سحابي : إجابات مخزونة

نظام تحقق

حل مناسب



المطعم البنك الحدث متاجر منشأة
عامة

وتساعدكم مجموعة شركات YUMI من أجل استخدام تطبیق TADI الخاص بكم وتحلیل النتائج التي تحصلون علیھا 
الوسائل  استخدام  و  إجراء مراجعة  إمكانیة  لكم  كما یعرض مستشارونا  الخاصة  احتیاجاتھ  لھ  قطاع  أن كل   YUMIوتدرك مجموعة

المختلفة التي تتیح المرافقة الشخصیة وتم وضع ھذه الخطوة في إطار سیاسة تحسین الجودة

تخزین اإلجابات في التو

إنشاء سھل لالستبیان

بیئة عمل سھلة ومناسبة

ذكاء اصطناعي

حل مناسب لقطاعات عدیدة

 TADI الدخول إلى منصة

إنشاء، تعدیل، إلغاء استبیان

إدخال رسوم توضیحیة أو فیدیو 
أو صور

تدریجي تحلیل  منصة 

1
2
3

تصفح إجابات مستخدمیكم 4
أنشئ خطة عمل نعم5
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الصفحة الرئیسیة    حمالت     تقریر      منشأة
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مجموعة شركات YUMI فرنسا
132سس شارع ال ریبیبلیك
 فولكس اون فیالن 69120

الھاتف: 45 95 79 78 4 33+
contact@yumitechnology.com

مجموعة شركات YUMI إسبانیا
36 مدخل انجیل

برشلونة 08002 
الھاتف: 67 01 01 35 6 34+
واتساب: 66 88 96 11 6 33+

مجموعة شركات YUMI ألمانیا
4 شارع ھیتشیمیر

ھوفھایم آم-تاونوس 65719 
الھاتف: 1581 737 163 49+

مجموعة شركات YUMI أسبانیا
8 شارع ھنیبیل

لوفان ال نوف 1348 
الھاتف: 99 19 47 62 6 33+

للمزید من المعلومات 
،YUMI حول مجموعة شركات

یرجى الدخول على موقع االنترنت الخاص
www.group-yumi.com
www.bornetadi.com

صوت المستخدم في صمیم عمل المؤسسة

www.bornetadi.comwww.group-yumi.com


