GATE GTK, Gazdasági Informatika Tanszék           	                            A Magyar Internetes Agrárinformatika Újság
Agrármarketing Tanszék  	                                                                              (https://miau.my-x.hu/miau) értékelése

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Örülünk, hogy Önöket a Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság (MIAÚ) potenciális olvasóinak táborában köszönthetjük. Az alábbi kérdőív célja annak felmérése, mennyiben elégedettek Önök az eddigi szolgáltatásokkal és milyen változásokat támogatnának jövőben, különös tekintettel az általános  mezőgazdasági szaktanácsadásra. 
Kérjük, a kérdőív kitöltésével segítsék elő egy jobb szolgáltatás kialakítását. A kérdőív sokszorosítható, így a munkatársak egymás között is továbbadhatják. 
A kézzel kitöltött kérdőíveket a hagyományos postai úton az alábbi címre várjuk: 
GATE, Gazdasági Informatika Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1.
Amennyiben szívesebben töltené ki a kérdőívet az Internetről való letöltés után, s az elküldéshez pedig az email-t választja, akkor a következő címet ajánljuk: miau@miau.my-x.hu 
Ha még ez a kommunikációs forma sem nyerte meg a tetszését, akkor lehetősége van a kérdőívet böngészőjén keresztül is kitölteni és egy kattintással hozzánk visszaküldeni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a böngészőben kiadni az alábbi parancsot: https://miau.my-x.hu/miau/kerdoiv.html

Fáradozását előre is köszönjük!
Pitlik László
GATE Gazdasági Informatika Tanszék


KÉRDŐÍV

Milyen célra használja az Internetet? Adja meg százalékosan a felhasználás szerkezetét! 
 % 
tevékenység

levelezés

ismert információforrások áttekintése

keresés, böngészés

egyéb: 

Milyen gyakran használja levelezésen kívül az Internetet? Jelölje X-szel
gyakorlatilag minden nap
két-három naponta
körülbelül hetente
ritkábban





Modemen keresztül éri el általában az Internetet? Jelölje X-szel
Igen
Nem



Mióta ismeri a MIAÚ-t? Jelölje X-szel
98. szeptember
98. október
98. november
98. december
99. január
99. február







Hogyan ismerte meg a MIAÚ-t? Jelölje X-szel

ismerősök ajánlották

Internetes keresés közben akadtam rá

olvastam róla újságban

más Internetes cím mutatott ide (link). Melyik?                                              

CD változat jutott el hozzám

egyéb módon:                                                                                                

Milyen rendszeresen olvassa a MIAÚ-t? Jelölje X-szel

hetente többször megnézem

egy-két hetente

körülbelül havonta

ritkábban, csak alkalomszerűn



Milyen más Internetes információforrást  keres fel rendszeresen?
(Ha sok ilyen van, a legfontosabb hármat írja ide.)
cím (vagy intézmény, szolgáltató)
témakör
1.

2.

3.


Húzza át (törölje ki) a vastagon szedett szövegrészekből az Önre NEM jellemzőt?
Szívesebben használom a grafikus / szöveges navigációt.
A hosszabb szövegeket kinyomtatom / monitorról olvasom.
Ha nyomtatok, akkor közvetlenül az Internetről / inkább a letölthető dokumentumból.

Jelölje X-szel  az Önre jellemző választ  az alábbi az alábbi kijelentésekhez: A számok jelentése: +2= teljesen jellemző rám, +1=időnként jellemző rám, 0= egyáltalán nem jellemző rám
Kijelentések
+2
+1
0
könnyen eligazodom a hipertextes szerkezetben



az újságban megadott  címeket ugródeszkaként használom



felhívom mások figyelmét is a hasznos információkra



olvasom a korábbi számokat is



a grafikákat le szoktam tölteni



szívesen olvasom idegen nyelvű híranyagokat is



használom a  MIAÚ-n belüli keresési szolgáltatásokat



szaktanácsadási jellegű híranyagot olvasok a MIAÚ-ban




Jelölje X-szel, milyen javaslatokkal ért egyet a MIAÚ jövőbeli működésével kapcsolatban? 
A számok jelentése: +2=nagyon fontos lenne, +1=jó volna, 0=számomra közömbös, -1= határozottan ellenzem
Jó lenne, ha ...
+2
+1
0
-1
rendszeresen email-t kapnék az újdonságokról (levelezési lista)




aktuális gazdasági elemzéseket (pl. tőzsde) is olvashatnék




saját adataimat is elemezhetném a rendszer programjaival




ha szaktanácsot kaphatnék úgy, hogy a gép kérdez, én válaszolok, majd az elemzést és a javaslatokat megkapom




a hírek mellett a potenciális szakértők címét is megkaphatnám, akik telefonon/szóban szaktanácsot adnak




egyszerűbb lenne a MIAÚ-ban a navigáció




több lenne a kép




több lenne a hanganyag




több lenne a videóanyag





Az Ön munkahelye (név, település): .........................................................................………………………

Az Ön beosztása/munkaköre: ....................................................................................……………………...

Mely rovatok (pl. tematikus számok, vitafórum, MAINFOKA, stb. ) tetszenek Önnek? Melyek nem, miért? Milyen javaslata, tanácsa van? (Pótlapon folytatható.)





Köszönjük válaszait! Az eredményeket előreláthatólag a MIAÚ márciusi számában olvashatja.

