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först ha ”aktiverat sorteringsordning” i
modulen.

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 2010/2011, så Er hälsar vi extra
välkomna! Du som ännu inte använder
CompEx, men vill göra det, kontakta oss!

2. Ny version av CompEx
Under våren har flera nya funktioner
utvecklats i CompEx. Versionen heter
CompEx 3.6 och har levereras till alla
projekt under v11 2011. Hoppas nyheterna
är till nytta för dig i ditt projekt.
Läs mer om nyheterna nedan.

Du kan enkelt sortera dina frågor i en modul.

När du valt frågor som ska vara med i
modulen kommer dessa i den ordning du
valde frågorna. Om du istället vill ha dem i
frågeID-ordning eller liknade finns nu tre
alternativ. Du kan klicka på rubriken ovanför
ID eller Frågor. Klicka på rubriken för att
sortera stigande eller fallande. Du kan även
sortera frågorna med hjälp av pilarna till
höger om frågorna.

2.1 Illustrationsbilder i Statistiken
För dig som ofta använder illustrationsbilder i
dina kunskapsfrågor. Nu kan du även se
illustrationsbilder i statistik för en individ. Se
exempel nedan.

2.3 Tydligare vy för frågor i en modul
När man ska koppla frågor till en modul blir
det nu en tydligare vy där du kan se mer
detlajer om frågorna samt att du kan sortera
frågorna i presentionsvyn.

Nu finns illustrationsbilder med i statistiken.

2.2 Sortera frågor i en modul
Du kan nu sortera frågor som du har i en
modul. Du hittar funktionen i Moduler –
Befintliga och väljer aktuell modul. Du ska
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Tydligare vy när du väljer frågor i din modul.
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2.4 Visa illustrationsbild i modul

3. CompEx användarhandbok

Om du jobbar med många ilustrationsbilder
kan du ibland vilja se dessa även i din
modul. Nu finns en funktion där du kan se
illustrationsbilden i en egen koulmn i
modulen.

CompEx användarhandbok finns nu tillgänglig i en ny version och innehåller alla
nyheter i CompEx 3.6. 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!

Här ser du hur användare i en grupp filtrerats fram.

Klicka på ”visa bild” för den fråga du vill se.

2.5 Lägga till illustrationsbild på en fråga
När du är inne och redigerar en fråga kan du
nu välja att lägga till illustrationsbild.
Nyheten här är att du kan välja en bild ur
projektets befinliga bildbibliotek.

Thorbjörn Rättargård
thorbjorn@brightside.se

Niklas Kagevik
niklas@brightside.se

Du når oss på telefon: 08-411 68 00
Du skickar mail till: info@compex.se
Läs mer på vår webb:
www.brightside.se eller www.compex.se

Du kan nu hämta bilder ur bildbiblioteket.

2.6 W3C anpassning
Fler delar har nu fått en högre grad av
anpassning till W3C. Det innebär att populära
webbläsare som Firefox och Internet Explorer
båda fungerar bra för dig som jobbar med
CompEx oavsett Mac eller PC.
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