Szanowne Panie i Panowie - odpowiedzialni za szkolenie zawodowe,
To krótkie wprowadzenie do obsługi narzędzia zawiera wszystkie hasła dla przeprowadzenia ankiety.
Proszę wydrukować tę krótką instrukcję.
Twoje dane osobowe
nazwisko: --, -język: PL
e-mail: -Postępowanie w celu uzupełnienia formularza:
1. Poprzez następujący link dotrzesz do menu:
http://mb.kompetenzscreening.de/spoq
Proszę kliknąć na tej stronie na punkt menu:
start testu

2. Podaj proszę na tej stronie swoje hasło wywiadu. W smk przeprowadzane są jednocześnie rozmaite ankiety
z rozmaitymi zawartościami. Żeby smk mógł przyporządkować Ciebie jako użytkownika do prawidłowego
wywiadu, niezbędne jest hasło wywiadu.
Hasło do Twojego wywiadu brzmi: 12345
Następnie proszę nacisnąć przycisk logowanie.

3. Jako grupę proszę wybrać na tej stronie grupę ćwiczeniową dla wypróbowania narzędzia.
W konkretnym badaniu proszę używać koniecznie nr grupy: grupę ocenianą X (X = numer ocenianej grupy).
Proszę stosować się na tej stronie do wskazówek prowadzących do przydzielenia indywidualnego hasła
(pierwsze dwie litery imienia Twojego ojca, pierwsze dwie litery miesiąca urodzenia Twojego ojca itd.)
Proszę kliknąć potem na przycisk logowanie.

4. Najpierw dotrzesz do strony informacyjnej. Proszę przeczytać na tej stronie wskazówki do opracowania
kwestionariusza. Potem nacisnąć przycisk "dalej".
Potem będziesz poproszony(a) o udzielenie ogólnych informacji na temat swojej osoby.

5.Potem dotrzesz do katalogu pytań. Przyciskiem "dalej" dotrzesz do następnej strony katalogu pytań.
Przyciskiem "z powrotem" dotrzesz do poprzedniej strony katalogu pytań. Przyciskiem "przerwij" możesz
przerwać test i kontynuować go w późniejszym terminie. Przy logowaniu będziesz potrzebował do tego
indywidualne hasło.
Proszę zwrócić uwagę, że dane zapisywane są na dłużej poprzez tylko jedno kliknięcie. Przy nawigacji do tyłu
zmiany mogą się zgubić.

Postępowanie w celu uzyskania wyników badania grupy:
1. Poprzez następujący link dotrzesz do menu:
http://mb.kompetenzscreening.de/spoq
Proszę nacisnąć na na tej stronie na punkt menu.
start oceny grupy

2. Proszę podać na tej stronie swoje hasło wywiadu. W smk w tym samym czasie przeprowadzane są rozmaite
ankiety z rozmaitymi zawartościami. Żeby smk mógł przyporządkować Ciebie jako użytkownika do właściwego
wywiadu, potrzebuje hasła wywiadu.
Hasło dla Twojego wywiadu brzmi: 12345
Następnie proszę nacisnąć przycisk logowanie.

3. Proszę wybrać na tej stronie jako grupę na próbę grupę ćwiczeniową.
W rzeczywistej sytuacji proszę używać nr grupy: grupę ocenianą X (X = numer ocenianej grupy).
Proszę podać jako hasło dla grupy ćwiczeniowej hasło 1234
Do oceny grupy 1 proszę wprowadzić hasło: 1111.
Następnie proszę nacisnąć przycisk logowanie.

4. Dotarłeś do oceny grupy. Tutaj masz
poszukać w instrukcji.

możliwość zażądania oceny grupy. Bliższych informacji możesz

Wymagania techniczne do przeprowadzenia testu:
Smk funkcjonuje - przy normalnych ustawieniach przeglądarki - bez problemów. Przy specjalnych
zabezpieczeniach może się jednak zdarzyć, że pewne obszary smk będę blokowane.
Muszą być zapewnione następujące ustawienia:
aktywowanie javascript
Możesz ustalić w swojej przeglądarce ustawienia wyłącznie dla naszych stron, wówczas pozostałe
zabezpieczenia pozostaną nienaruszone. W razie potrzeby proszę sprawdzić w tematach pomocy swojej
przeglądarki.
Javascript może zostać również zablokowany poprzez zainstalowany Firewall. Możesz ustalić w swoim Firewall
ustawienia wyłącznie dla naszych stron, wówczas pozostałe zabezpieczenia pozostaną nienaruszone. W razie
potrzeby proszę sprawdzić w tematach pomocy swojego Firewall.
korzystanie z naszej pomocy:
Możesz pisać do nas na adres: support@kompetenzscreening.de
Przy korzystaniu z naszej pomocy proszę użyć następującego hasła: www400latin2c
W ten sposób jesteśmy w stanie rozwiązać Twoje problemy.
przegląd haseł
hasło wywiadu 12345
hasła grup
-> grupa ćwiczeniowa 1234
-> grupa oceniana 1: 1111

