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projektet. Har du valt svenska för projektet
så är texten grundinställd på svenska i
”Automailet”. För att ändra text väljer du
Tools – User and security – Existing users.
Klicka sedan på ”Edit text in automail”. Nu
visas standardtexten. Vill du ha en egen text
i mailet till användaren skriver du texten du
vill ha och väljer därefter [Save]. Din text är
då sparad.

1. Om CompEx News
CompEx News är ett nyhetsbrev för verktyget Competence Explorer även kallat
CompEx. Syftet är att uppdatera användare
och berörda om nyheter och tips i verktyget.
Flera nya kunder har börjat med CompEx
under året, så Er hälsar vi extra välkomna!
Vill du börja använda CompEx eller om du
har frågor så kontakta oss gärna.

2. Ny CompEx version
Under våren har flera nya funktioner
utvecklats i CompEx. Den nya versionen
heter CompEx 3.1. Versionen kommer att
levereras till alla CompEx-siter (projekt)
under vecka 16, 2006. Hoppas nyheterna är
till nytta för dig i ditt projekt. Läs mer om
nyheterna nedan.

2.1 Ändra ditt lösenord

Ändra text i ”automail” till nya användare.

Nu kan du som administratör av CompEx
ändra ditt lösenord. När du loggat in i
CompEx klickar du på ditt namn i övre högra
delen. Ändra sedan ditt lösenord och välj
därefter [Update].

Vill du ha tillbaka orginaltexten så raderar du
all text i rutan och väljer sedan knappen
[save].
För att skicka ett automail till en användare
klickar du på kuvertet bakom respektive
användares namn i menyn ”User and
security – Existing”.

2.3 Se en användares inloggningar

Byt ditt
lösenord

Du kan nu enkelt se om en användare har
loggat in i CompEx eller inte. Har
användaren loggat in så ser du antalet
inloggningar i en egen kolumn.

Du kan nu själv ändra ditt lösenord i CompEx.

2.2 Ändra text i Automail till användare
Nu kan du ändra text i ”Automail” som
skickas till nya användare. Som standard är
texten i mailet på det språk du valt för
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Här ser du en kolumn med antal inloggningar.
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2.4 Avbrutet test
Om en användare har ”avbrutet ett test” och
kommer tillbaka för att återuppta testet så
får användaren en fråga (se bild nedan).
Texten är nu uppdaterad till svenska.

Klicka så visas
text om testet.
Klicka på rubriken och du får se texten till ditt test.

2.6 Övrigt
Ytterligare nyheter är:
* Kolumn för ”M/L” i Test/survey och Groups
* ”Responsible” fält i Tools – Generel settings
* De fältnamn du har valt för projektet i
”Login fields” visas i Statistics – Participants

3. CompEx användarhandbok
En användare kan återuppta ett avbrutet test.

CompEx användarhandbok finns nu tillgänglig i en ny version och innehåller alla
nyheter i CompEx 3.1. Kontakta oss om du
vill köpa ditt eller dina kunders exemplar av
användarhandboken. Vi kan leverera boken i
tryckt form (spiralbunden), eller som pdf-fil.

2.5 Visa introduktionstext till ett test
Funktionen ”Visa introduktion” är delvis
omgjord och förbättrad. Om du inte skriver
in någon text kopplad till ditt test så visas ej
rubriken ”Visa introduktion” när en
användare ska genomföra testet.

4. Era önskemål
Vi vill som vanlig passa på att påminna er
om att kontakta oss när ni kommer på några
nya funktioner till CompEx eller med era
synpunkter. Då kan vi tidigt fånga ditt
önskemål och prioritera vad som kommer att
utvecklas i nästa CompEx-version.

Vi önskar er alla en trevlig vår!
Skriv in
text till
ett test.

Skriv in introduktionstext till ett test.

Om du däremot väljer att i Administration –
Test/survey – Existing klicka på knappen
[Test/survey info] kan du skriva in text till de
olika rubrikerna. Användaren kommer då att
se rubriken ”Visa introduktion” när
testet/enkäten ska starta.
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