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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 2008, så Er hälsar vi extra välkomna!
Du som ännu inte använder CompEx, men
vill göra det, kontakta oss gärna.

2. Ny version av CompEx

I modulen gör du inställningar för ”flera frågor”

Under våren har flera nya funktioner
utvecklats i CompEx. Versionen heter
CompEx 3.4 och kommer att levereras till
alla projekt under v21 -08. Hoppas
nyheterna är till nytta för dig i ditt projekt.
Läs mer om nyheterna nedan.

Det går också att skriva in text som visas på
sidan med flera frågor. En generell text som
hamnar högst upp samt en annan text som
hamnar just ovanför själva frågorna.

2.2 Diagram för enkätstatistik

2.1 Flera frågor på samma sida för enkäter

När du tittar på statistik för enkäter så kan
du nu välja att visa ett diagram för en fråga.
(Statistics – Survey – Survey details).

Nu finns en helt ny vy att visa flera frågor på
samma sida när man ska besvara en enkät.
Graderingsfrågor i en modul visas nu på en
och samma sida. Se exempel nedan.

Klicka på View diagram för att se en graf på frågan.

Välj en enkät eller det urval du vill se
statistik för. Nu visas statistik. Klicka på
[View diagram >>] för att visa en graf för
frågan med respondenternas fördelning över
svarsalternativen.
Nu kan flera frågor visas och besvaras på samma sida.

För att göra inställningar med att flera frågor
ska visas på samma sida så aktiverar du
modulen med frågor. (Module – existing). Du
väljer valet ”survey”(enkät) i type. Sen
väljer du ”Multiple questions”i valet ”Page
layout”.
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Ett diagram kan visas över svaren till respektive fråga.
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2.3 Info innan bakgrundvariabler
För att kunna förklara för respondenten
varför och hur man gör ett test eller enkät
finns det nu möjlighet att infoga text ovanför
bakgrundsvariablerna.

Har ser du länken för en användare.

Klicka på ”Display link for the user >>”i User
and security för att se den länk du vill
kopiera och skicka ut i ett eget mail till den
användare som ska logga in i testet eller
enkäten.

Klicka här för att lägga in text

3. CompEx användarhandbok
CompEx användarhandbok finns nu tillgänglig i en ny version och innehåller alla
nyheter i CompEx 3.4. 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.

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.

Ha en bra fortsatt vår!

Exempel på inlagd text innan bakgrundsvariabler.

2.4 Visa länk för användare
Nu finns det möjlighet att enkelt se den
”länk”som kan användas av en användare
för att genomföra en test eller enkät.
Tidigare har man själv fått ändra värden och
skapa länkar, men du kan man alltså enkelt
kopiera länk för aktuell user.
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Thorbjörn Rättargård
070-369 84 79
thorbjorn@brightside.se

Niklas Kagevik
070-369 84 78
niklas@brightside.se

www.brightside.se eller www.compex.se
Du skickar mail till: compex@brightside.se
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