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1. Om CompEx News 
CompEx News är ett nyhetsbrev för verk-
tyget 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 2006, så Er hälsar vi extra välkomna! 
Du som ännu inte använder CompEx vill göra 
det, kontakta oss gärna.  

2. Ny CompEx version 
Under hösten har flera nya funktioner 
utvecklats i CompEx. Den nya versionen 
heter CompEx 3.2. Versionen kommer att 
levereras till alla projekt i slutet av v03 -07. 
Hoppas nyheterna är till nytta för dig i ditt 
projekt. Läs mer om nyheterna nedan. 

2.1 Ny vy för Administration - Groups 
För att du enklare ska kunna koppla rätt 
tester och enkäter till en användargrupp 
(Groups) så kan du se att vi har förbättrat 
och lagt till mer information. Du ser ”Typ”, 
om det är ett test eller en enkät. Du kan se 
om det är lokalt (L) eller i Master (M) och 
antal frågor i testet/enkäten. 
 

 
I ”Groups” ser du nu typ samt antal frågor. 
 

2.2 Förenklad statistik för Tester 
Nu finns det förenklade och förbättrade vyer 
för tester och enkäter. I samtliga vyer under 
”Test” finns nu enbart de tester som genom-
förts i projektet. Läs mer om förbättrad 
enkätstatistik nedan.  
 

 
Förenklade vyer kring de som genomfört test. 

2.3 Förbättrad statistik för Enkäter 
När du genomför enkäter och olika under-
sökningar med hjälp CompEx kan du nu 
använda flera nya vyer för just enkäter. När 
du klickar på Statistics - Survey ser du tre 
olika undermenyer, Overview, Participants 
samt Survey details. 

2.3.1 Vyn Overview 
I menyn ”Statistics – Survey - Overview” får 
du en snabb överblick på antal respondenter 
som genomfört respektive enkät.  
 

 
I vyn ”overview” ser du antal svarade per enkät. 
 

2.3.2 Vyn Participants 
I menyn ”Statistics - Survey - Participants” 
kan du se respektive respondets enkätsvar 
samt klicka för att se fråga för fråga i en 
specifik enkät. Det gäller både öppna och 
anonyma enkäter.   

Enbart 
genomförda 
tester visas. 
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I ”Participants” ser alla genomförda enkäter, en för en. 
 
Du ser dels de uppgifter som personen 
registrerade vid inloggning (alt anonym) 
samt uppgifter om datum, använd tid (min). 
Klicka på symbolen för att förhandsgranska 
för att se mer detaljer om en specifik enkät. 

 

 
I ”Participants” kan du se alla frågor för en respondent. 

2.3.3 Vyn Survey Overview 
I menyn ”Statistics - Survey - Overview” kan 
du göra olika typer av sökningar. Du kan 
söka på enkäter, datum, grupper osv. Du 
kan också generera en Excel-fil med 
resultatet från en specifik enkät. 

 
I ”Survey details” kan du snitt för en enkät. 

 
I ”Survey overview” ser du snitt och svar per alternativ. 
 
Söker du på en specifik enkät kan kan du se 
snitt per fråga. Du ser antal svar per 
alternativ samt alla frågors kommentarer.   

3. CompEx användarhandbok 
CompEx användarhandbok finns nu till-
gänglig i en ny version och innehåller alla 
nyheter i CompEx 3.2. 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.  
 

God fortsättning på det nya året! 
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