
Tarieven

Ben jij een nieuwe gebruiker? Je wilt uitproberen wat Sprockler jou kan brengen! Je wilt 
bekijken of het aan je verwachtingen voldoet en of het gebruiksvriendelijk is! Of je wilt 
gewoon eens een keer iets nieuws proberen…  

In de gratis proefversie kun je Sprockler leren kennen. Je kan twee Sprockler peilingen maken 
en alle beschikbare vragentypen gebruiken om goeie vragenlijsten te maken. Je kan data 
verzamelen en een aantrekkelijke interactive rapportage maken om je 
resultaten te visualiseren. 

GRATIS PROEFVERSIE

AANMELDEN

ABONNEMENTEN

Ben	je	een	professioneel	gebruiker?	Wil	je	de	vele	mogelijkheden	van	Sprockler	kunnen	
gebruiken	om	een	probleem	te	onderzoeken?	Heb	je	meerdere	projecten	of	situa=es	waarbij	
je	Sprockler	wil	inze?en?	Of	heeA	jouw	organisa=e	of	netwerk	meerdere	Sprockler	
gebruikers?	
Kies	dan	een	van	de	volgende	abonnementen:	

SPOTTER EXPLORER INVENTOR
Voor	mensen	die	Sprockler	
professioneel	gebruiken.		

Voor	organisa:es	die	alle	
basis	features	willen	
gebruiken.		

Voor	iedereen	die	alleen	af	
en	toe	Sprockler	wil	
gebruiken.		

Voor	gebruikers	die	op	een	
makkelijke	manier	een	
aantrekkelijke	en	
interac:eve	rapportage	
willen	maken.	

Het	op:male	pakket	voor	
regelma:ge	professionele	
gebruikers.		

Voor	organisa:es	en	
netwerken	met	meerdere	
gebruikers	en	projecten.		

Voor	iedereen	die	de	
volledige	mogelijkheden	in	
het	ontwerp	van	peilingen	
wil	benu?en.		

Voor	op	maat	aanpasbare,	
zeer	aantrekkelijke	
rapportages	met	alle	
beschikbare	features.	

Voor	speciale	situa:es	met	
wensen	die	verder	gaan	dan	
het	standaard	pakket.		

Voor	koplopers	die	samen	
features	willen	ontwikkelen	
en	testen.		

Voor	organisa:es	die	
Sprockler	als	hun	standaard	
plaBorm	voor	sense-making	
willen	gebruiken.		

Voor	organisa:es	die	data	
via	hun	eigen	server	willen	
laten	lopen.	

€	99/month €	295/month Maatwerk

Alle abonnementen zijn op jaarbasis en kunnen na het eerste jaar per 
maand worden geannuleerd.  AANMELDEN

https://designer.sprockler.com/register
https://designer.sprockler.com/register


Features

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare functies. 

GRATIS SPOTTER EXPLORER INVENTOR

Totaal peilingen 2 5 25 100

 Respondenten
per peiling 15 100 1000 1000+

 Meertalige
peilingen ✓ ✓ ✓ ✓

Android App ✓ ✓ ✓ ✓
 Verhaal (tekst,
 audio, foto) ✓ ✓ ✓ ✓

 Data export
(CSV, Excel) ✓ ✓ ✓ ✓

Data import ✓ ✓
 Uitsluiting

logica ✓ ✓ ✓ ✓

 Interactieve
rapportages 1 10 250 Onbeperkt

 Interactieve
filters ✓ ✓ ✓ ✓

 Rapportage
wachtwoord ✓ ✓ ✓ ✓

 Presentatie
modus ✓ ✓

Huisstijl
 Standaard
Sprockler

 Standaard
Sprockler

 Eigen logo, font,
kleuren  Volledig op maat

 Grafieken export
(png) ✓ ✓ ✓ ✓

Rapportage 
export (PDF) ✓ ✓ ✓

 Data opslag na
 afloop

abonnement
3 maanden 2 jaar 5 jaar 10 jaar

Ondersteuning FAQ 72 uur 48 uur Op maat

  Versleutelde
 overdracht en

 opslag van
data

✓ ✓ ✓ ✓

https://www.sprockler.com/applications
https://www.sprockler.com/applications


EENMALIG GEBRUIK

Gebruik jij Sprockler alleen af en toe? Wil jij Sprockler eenmalig voor een project of 
evenement gebruiken?  

Dan kan het Sprockler credit systeem een betere keus voor jou zijn. Als je een credit koopt, kan je 
die voor een eenmalige peiling gebruiken en heb je toegang tot dezelfde opties als bij het 
EXPLORER abonnement. 

Kosten Je bespaart 

1 credit (= 1 peiling) € 795

5 credit (= 5 peiling) € 2.995 25%

Credits zijn geldig tot een jaar na aankoop. Als je precies dezelfde vragenlijst wil uitzetten nadat 
de termijn is verlopen, kan je een verlenging kopen voor maar €250 per jaar. 

Sprockler LIVE

Sprockler heeft een volledig geïntegreerde data verzameling en visualisatie modules. Tijdens 
‘Sprockler LIVE’ sessies kunnen mensen elkaar interviewen en hun verhalen en antwoorden 
delen. Als de verhalen zijn ingestuurd, zijn de resultaten meteen zichtbaar in de Visualizer, in 
afwachting van interpretatie door het publiek. Data verzameling en interpretatie kan dus in 
dezelfde sessie plaats vinden. Zodra de antwoorden op de peiling binnen zijn kan je ze meteen 
bekijken en gaan interpreteren wat je ziet. Dit is mogelijk met groepen van tien tot honderden 
mensen. Vraag ons voor meer informatie over deze spannende sessies!  

ALLE FUNCTIONALITEITEN

Klik hier voor een overzicht van alle beschikbare functionaliteiten. 
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HULPBRONNEN

Ondersteuning nodig?

Sprockler is zeer gebruiksvriendelijk en maakt het mogelijk voor jou om zelf je eigen peiling en 
rapportage te creëren. Voor optimaal gebruik van de tool, kan je gebruik maken van de kennis en 
expertise van de Sprockler hulpbronnen en expertise.  

Gebruik de handleiding, de veelgestelde vragen en voorbeeld cases op onze website voor 
inspiratie. Je kan ook de gepubliceerde rapporten van andere gebruikers bekijken of de 
database vol met voorbeelden van verhaalvragen, bipolen en tripolen.

TRAINING

We bieden regelmatig open trainingsdagen van 1 of 2 dagen aan. Deze worden op de website 
aangekondigd on ‘Nieuws’. Hier vind je ook meer informatie over de data en kosten.  

Veel organisaties vragen om in-house trainingen. Het standaard pakket is een tweedaagse 
cursus voor €350 per deelnemer. Deelnemers leren de technische aspecten van de tool kennen 
en wij delen belangrijke ontwerptips. Hoe Sprockler ingezet kan worden is net zo belangrijk als 
kennis van het gebruik van de tool. 

ADVIES & CONSULTANCY

Wij kunnen ook het Sprockler project voor jou uitvoeren en het ontwerp, data verzameling en 
rapporteren samen met jou doen. Sommige organisaties doen alles zelf, andere hebben de tijd 
of interesse niet om dat te doen maar willen wel profiteren van de geweldige inzichten die 
Sprockler kan brengen.  

We kunnen helpen met het ontwerpen van de peiling, het online zetten, technische testen 
uitvoeren, communicatie met de respondenten ondersteunen, interviewers trainen (in het geval 
van verzamelen van data in het veld), data verzameling monitoren, interactive rapportages 
voorbereiden, interpretatie sessies faciliteren, en een data analyse en verhaal van de verhalen 
opzetten.  

Neem contact met ons op als je ons advies wil. 
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STARTERSPAKKET

Voor je eerste project is het mogelijk dat je het wil opzetten met behulp van het Sprockler team. 
Voor dit doel bieden wij starterspakketten aan. Voor €3795 helpen wij jou door het hele proces. 
Dit pakket is inclusief een credit voor een volledige peiling met alle opties. We doen het niet 
allemaal voor jou, maar zorgen ervoor dat alles goed gaat vanuit het technisch en procesmatig  
oogpunt. En dat jij uiteindelijk een prachtig interactief rapport hebt.  

Sprockler LIVE

Voor jouw evenement of moment waar je iedereen samenbrengt en al hun stemmen wilt horen. 
Zodat ervaringen gedeeld en meningen geuit worden. Wij faciliteren deze sessies om, met 
gebruik van de Sprockler app, gebruik te maken van de wijsheid van alle aanwezigen. Door eerst 
hun verhalen en data op te halen en vervolgens samen de resultaten te interpreteren. De 
Sprockler Visualizer zorgt ervoor dat je meteen kan kijken naar de patronen die naar voren 
komen in de verzamelde resultaten. 
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