Translation Tasks for Tutorial
1. Translate all this tasks to your language
2. Replace “Ireland” to your home country
3. You may login to the English tutorial “Tutorial Ireland” to get a clear view:
Weblink: http://moodle.bfi-stmk-online.at/mod/quiz/view.php?id=774
Loginname: qplm
Passwort: Tutorial@15
Click “Preview” in the “Administration” menu on the left side
4. Send back this document to Karin and Robert

English

Translation

Tutorial Romania

Tutorial română

Tutorial Q-PLM

Tutorial Q-PLM

Click the button "Next" to proceed to the next
task.

Apăsaţi butonul “Treceţi mai departe” pentru a trece
la tema următoare

Welcome to the Online Tutorial of Q-PLMDatabase

Bine aţi venit în baza de date a tutorialului online
QPLM

The Q-PLM(Quality Assurance for VET
Providers Using Product Lifecycle
Management) is a database for lifecycle
management of seminars or similar activities.
This tutorial will give you a short introduction to
the main functions of this software:

Q-PLM (Quality Assurance for VET Providers Using
Product Lifecycle Management - Asigurarea calităţii
pentru furnizorii de VET utilizând managementul
ciclului de viaţă a produsului) este o bază de date
ce cuprinde informaţii referitoare la managementul
ciclului de viaţă al seminariilor sau al activităţilor
asemănătoare. Acest tutorial vă va oferi o scurtă
prezentare a celor trei funcţii ale acestui software:

1) Create a record for a seminar you want to
evaluate
1) Crearea unei înregistrări pentru fiecare
seminar pe care doriţi să-l evaluaţi
2) Create an evaluation for this seminar

2) Crearea unei evaluări pentru seminarUL
curent

3) Do a report for this evaluation and compare
it to other evaluations

3) Realizarea unui raport pentru această
evaluare şi compararea acestuia cu cele
realizate pentru alte evaluări

Good luck!
Succes!
Click Button "Next" to proceed.
Apăsaţi butonul “Treceţi mai departe” pentru a
începe.

English

Translation

Open the Q-PLM website and choose your
preferred language

Deschideţi site-ul QPLM şi alegeţi-vă limba de
afişare preferată.

Start your browser and open the address
http://qplm.rokoe.at/.

Deschideţi browserul şi introduceţi adresa
http://qplm.rokoe.at/.

In the right upper corner you see flags
representing the different languages the QPLM provides. Click the flag of your preferred
language.

În colţul din dreapta-sus sunt afişate steagurile
corespunzătoare în care poate fi afişat site-ul
QPLM. Daţi click pe steagul ce corespunde limbii
preferate.

After that the page will show in the language
you chose.

Din acest moment, informaţiile vor fi afişate în limba
aleasă.

At least click on the blue button "Login
Software".

Daţi click pe butonul albastru “Logare în program”

On the login page

Pe pagina de logare

1. Type in the Loginname passed to you by
your tutor.

1. Tastaţi numele de utilizator comunicat de
către instructor.

2. Type in the Password passed to you by your
tutor.

2. Tastaţi parola furnizată de către instructor.
3. Apăsaţi butonul “Logare”

3. Click the button "Login".
If your login failed, you will get a notice and
you have to return to the login page by clicking
on button "Back to Login"

Dacă nu aţi reuşit să vă logaţi, veţi fi avertizaţi
asupra acestui lucru şi va trebui să reveniţi pe
pagina de logare prin apăsarea butonului “Înapoi la
pagina de logare”.

In the case of a successful login you will see
the website Q-PLM-database with four
registers

În cazul în care aţi reuşit să vă logaţi, veţi putea
vizualiza site-ul bazei de date Q-PLM cu cele patru
secţiuni

Open page to create a new product

Deschideţi pagina pentru a crea un produs nou

On the main page of the Q-PLM database, on
register "Product & Rating" click on button
"New Product".

Pe pagina proncipală a bazei de date QPLM, în
“Produs & Apreciere” ap[sa’I butonul „Produs nou”

Type in product (seminar) data

Introduceţi datele referitoare la seminar

Type in following data:

Introduceţi următoarele date:

1. ID of Product: type in your Loginname

1. ID-ul produsului: introduceţi numele utilizator

English

Translation

2. Title of Product: type in "your Loginname
Test Seminar"

2. Numele produsului: introduceţi “Nume
utilizator Seminar de test”

3. Primary Orientation: type in "Tutorial QPLM"

3. Orientare primară: introduceţi “Tutorial QPLM”

4. Faculty: type in "Tutorial Ireland"

4. Facultate: introduceţi “Tutorial România”

Filter product list and start product rating

Filtrarea listei de produse şi începerea evaluării
produsului

1. Select "Tutorial Ireland" from the list left of
button "Send Selection"

1. Selectaţi “Tutorial România” din lista din
stânga butonului “Trimite selecţia”

2. Click button "Send Selection"

2. Daţi click pe butonul “Trimite selecţia”

3. In the filtered list look for your previously
created product

3. În lista filtrată cîutaţi produsul creat anterior

4. Click button "Go to Product Rating" next to
your product
Create a new rating

4. Daţi click pe butonul “Mergeţi la aprecierea
produsului”.
Crearea unei noi aprecieri

1. From the list left of "Create a new rating
using weighting template:" in the first row
choose "Template Tutorial"

1. Din lista plasată în stânga “ Creaţi o nouă
apreciere folosind şablonul de ponderare:”,
din primul rând alegeţi “Sablon tutorial”

2. Click button "Go"

2. Apăsaţi butonul “Du-te”

Evaluate your product

Evaluarea produsului dvs.

1. Choose "Design / Decision" form the Phase
list and click button "Send Selection"

1. Alegeţi “Design/Decizie” din lista Fază şi
apăsaţi butonul „Trimite selecţia”

2. Now choose a value between 0 and 10 for
each indicator in the list to evaluate it and
use button "Save" to save it.

2. În continuare alegeţi o valoare între 0 şi 10
pentru fiecare indicator din listă şi apăsaţi
butonul „Salvează” pentru a-i salva valoarea.

3. After evaluating each indicator click button
"Back to Productlist".

3. După ce aţi evaluat fiecare indicator, daţi
click pe butonul „Înapoi la lista de produse”.

Evaluate your product a second time

Evaluarea produsului a doua oară

1. Leave the date as it is.

1. Lăsaţi datele nemodificate.

2. Choose "Development" from the Phase list
and click button "Send Selection" before
setting the indicators.

2. Alegeţi “Dezvoltare” din lista Etapă şi daţi
click pe butonul “Trimite selecţia” înainte de a
introduce valoare indicatorilor.

Create a Report
1. Click register "Reporting"

Creaţi un raport
1. Apăsaţi registrul “Raportare”

English

Translation

2. Choose your product from the list "First
choose Product"

2. Alegeţi produsul din lista “Mai întâi alegeţi
produsul”

3. Click button "Show Report"

3. Apăsaţi butonul “Afişează raport”

For a second report:
1. Choose "Compare different Ratings of one
Product"
2. Choose your product from the list "First
choose Product"
3. Next choose the date of your two ratings

Pentru un al doilea raport:
1. Alegeţi “Compară aprecieri diferite ale
aceluiaşi produs”
2. Alegeţi produsul din lista “Mai întâi alegeţi
produsul”
3. Alegeţi apoi data celor două aprecieri
4. Apăsaţi butonul “Afişează raport”

4. Click button "Show Report"
More exercises

Alte exerciţii

1. Try and test the other kinds of reports

1. Încercarea şi testarea altor tipuri de rapoarte

2. Do another evaluation of your report using
the phases "Delivery" and "Evaluation"

2. Realizarea altor evaluări ale raportului dvs.
Utilizând etapele “Furnizare” şi “Evaluare”

3. Try and test again your product with reports

3. Încercarea şi testarea din nou a produsului
dvs. cu rapoartele aferente.

