KompetenceSPINDelvæv – Opsætning af spørgeramme

1. Vælg ’Opsætning’

2. Vælg ’Kompetencespindelvæv’

3. Søg den afdeling frem, som du vil redigere (grøn pil), eller vælg fra listen (rød pil)

4. SPINDs scoreværdi: Du kan her evt. ændre forklaringen til score-værdierne 0, 1, 2, 3, 4 og 5 (rød pil)
Aftaleprioritet: Systemet er født med den fremhævede tekst (grøn pil). Det kan du ændre i ved at
skrive teksten (blå pil). På flere sprog, hvis det ønskes. Klik på ’Spørgsmål og spørgerammer og
derefter ’Se og rediger spørgerammer’ (gule pile)

5. Systemet er født med en standard spørgeramme SPIND. Den kan du tilrette efter eget ønske ved
klik på ’Rediger’ (blå pil). Den lille pil (sort pil) giver dig mulighed for at gøre andre ting:
Du kan se ’eksempel' (grøn pil), kopiere den (lilla pil) og give den et nyt navn som f.eks.
’Kompetencer Administration’ og derefter tilrette. Du kan også slette skabelonen (gul pil) eller
oprette en helt ny skabelon (rød pil).

6. Du kan nu ændre i Skemaets titel, placering og gruppenavne (røde pile). Eller slette (sorte pile).
OBS! En spørgeramme skal altid starte med en overskrift!

7. For hver gruppe (overskrift) kan du tilføje nye spørgsmål ved at trække dem på plads.
Klik på kassen (rød pil)
Du kan søge et allerede eksisterende spørgsmål frem og vælge det – eller oprette et nyt spørgsmål
ved klik på ’Opret nyt’ (rød pil). Hvis du vælger et allerede oprettet spørgsmål, kan det
sammenlignes på tværs i alle de spørgerammer, hvor dette spørgsmål forekommer.

8. Når du opretter et spørgsmål, skal du først vælge svarmuligheden der skal være på spørgsmålet - se
ovenfor.

9. Du har mulighed for at skrive spørgsmålet på flere sprog (røde pil) – efter hvor mange sprog, jeres
organisation har oprettet. Det er også her du kan sætte en hjælpetekst ind. Klik på opret (blå pil) og
træk det derefter over i spørgsmålsgruppen.

10. Hvis du vil redigere et spørgsmål, klikker du igen på kassen (rød pil) og derefter den lille blyant ud
for spørgsmålet (blå pil).

11. Her skal du først acceptere advarslen (blå pil) før du kan få lov:
OBS! Hvis du ændrer betydningen af et spørgsmål, vil alle historiske data (svar, score, statistik mv)
være ubrugelig. Desuden ændrer du også teksten på dette spørgsmål i andre afdelingers
spørgeramme, hvis de også har brugt netop dette spørgsmål. Så pas på! Ønsker du at ændre
spørgsmålet til noget nyt, bedes du derfor oprette et nyt i stedet for og herefter slette dette
spørgsmål.
Der er mulighed for at se tidligere version (gul pil)

12. I bunden af skemaet kan du oprette nye spørgsmålsgrupper (overskrifter) og trække dem på plads
(rød pil). Når du har redigeret skemaet, har du mulighed for i bunden af skemaet at se en kladde –
eller publicerer spørgerammen, så den bliver klar til brug i dialogen (blå pile).

13. Hvis du tilretter et skema, som allerede er i brug, har du mulighed for efter redigering og før
publicering at se, hvordan det nuværende aktive skema ser ud.

14. Når du starter en dialog-runde op, skal du først klikke på ’+Start ny dialog-runde’ (rød pil), herefter
bliver du bedt om at vælge spørgeramme (grøn pil) når du klikker her ligger de publicerede
spørgerammer klar til brug. Hvis du har lyst, kan du se et eksempel (gul pil). Når du har valgt din
spørgeramme, klikker du på ’Gem’ (blå pil) og den nye dialog indlæses.

