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1. Uppgradering till version 3.0

1.3 Menyn ”Statistics”

En helt ny version av CompEx, Competence
Explorer står för dörren. Versionen heter 3.0
och har framför allt en annan teknisk plattform och en ny grund för vidareutveckling.

I menyn Statistics kan du se all statistik för
ditt projekt. Som tidigare kan du se statistik
på flera olika nivåer. Titta på statistik för en
person, grupp eller för ett specifikt test. Du
kan i denna meny också generera statistik
till Excel för ditt projekt.

CompEx 3.0 är utvecklad med så kallad .net
teknik vilket kommer att innebära
större möjligheter för framtida
funktioner och integration. Det du som
användare kommer att mötas av först och
främst är en ny layout. Se mer i nedanstående avsnitt.

1.4 Menyn ”Tools”
I menyn Tools kan du göra
en rad olika grundinställningar för ditt projekt.
Bestäm här färger, layout,
logo och texter. I Tools kan
du också bestämma behörigheter för administratörer och
testare i ditt projekt.

I CompEx version 3.0 finns ett flera
nyheter. Nedan listas några av dessa:

1.1 Ny grundlayout
CompEx 3.0 har fått en ny grundlayout där
huvuddelarna, är Administration, Statistics
och Tools. Klicka på den del du vill arbeta
med i övre menyn. Du ser då olika delar
visas i ”trädet” till vänster.

2. Året 2004 och framtiden
Ett flertal nya spännande CompEx-projekt
har startat hittills i år och flera nya kunder
har kommit till! Vi hoppas att ni som är nya
kunder ska ha lika mycket nytta av CompEx
som vi andra har.
Vi vill som vanlig passa på att påminna er
om att kontakta oss när ni kommer på
något nya och bra funktioner till CompEx.
Då kan vi tidigt fånga upp detta och
prioritera vad som kommer att utvecklas
framöver.

Vi önskar er alla
Trevlig sommar!

1.2 Menyn ”Administration”
I menyn Administration kan du göra allt
som har med frågor, moduler, test, enkäter
och användargrupper. Klicka på pluset (+)
vid menyn för att fälla ut undermenyer.
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