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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 2009, så Er hälsar vi extra välkomna! 
Du som ännu inte använder CompEx, men 
vill göra det, kontakta oss gärna.  

2. Ny version av CompEx  
Under våren har flera nya funktioner 
utvecklats i CompEx. Versionen heter 
CompEx 3.5 och har levereras till alla 
projekt under v15 2009. Hoppas nyheterna 
är till nytta för dig i ditt projekt.  
Läs mer om nyheterna nedan. 

2.1 Administration på svenska 
Nu finns hela CompEx administrationsdel på 
svenska. Se exempel nedan. 

 
Nu finns hela CompEx på svenska. 

 
När du jobbar i verktyget kan du enkelt skifta 
språk genom att klicka på flaggorna i övre 
vänsta delen av CompEx. Du kan även ställa 
in vilket språk som är standard för ditt 
projekt. Det gör du i Verktyg- Projekt-
inställningar – Generella inställningar. 
Sedan tidigare kan du välja mellan 11 olika 
språk för de som genomför test och enkäter. 

2.2 Villkor kopplat till frågor 
Du kan nu koppla villkor till frågor. Det 
innebär att om en person väljer ett visst 
alternativ på en fråga så kan du koppla ett 
villkor exempelvis att en extra fråga ska 
visas. Du lägger till villkor i Moduler – 
Befintliga och väljer aktuell modul.  

 
Du kan lägga till villkor till dina frågor. 

 
Du lägger till nytt villkor genom att klicka på 
strecket i kolumnen villkor. En fråga som har 
ett villkor visas med en egen symbol ( ).  

 
Här skapas ett villkor till en fråga. 

2.3 Datumstyrning på test/enkäter 
Du kan bestämma om du vill att ett test eller 
en enkät ska vara öppen en viss datumperiod 
för en grupp i ditt projekt. I Administration – 
Grupper – Befintliga, hittar du funktionen. 

 
Du kan lägga in datum när det ska vara aktivt. 
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2.4 Filtrera användare 
Om du jobbar i ett projekt där du har många 
användare så finns nu möjlighet att filtrera 
bland användarna. Du kan filtrera ut 
användare som tillhör en specifik grupp.  
 

 
Här ser du hur användare i en grupp filtrerats fram. 
 

Funktionen att filtrera kan vara särskilt bra 
om du ska skicka påminnelser till olika 
grupper av användare. 
 

2.5 Se när mail har skickats till användare 
Nu finns det möjlighet att se datum och tid 
för när mail har skickats från CompEx till 
användaren. Då kan se kommunikationen 
med respektive användare. 

 
Du ser datum och tid när mail har skickats till personen. 
 

2.6 Ändrad layout i lista med frågor 
Uppdaterat layout i listorna med frågor. Du 
kan nu sortera frågor i ID- eller bokstavs-
ordning. Klicka på rubriken för att sortera. 

 
Du kan nu sortera dina frågor i olika kategorier. 

2.7 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. 
 

3. CompEx användarhandbok 
CompEx användarhandbok finns nu till-
gänglig i en ny version och innehåller alla 
nyheter i CompEx 3.5. 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! 
 

  
Thorbjörn Rättargård Niklas Kagevik 
thorbjorn@brightside.se niklas@brightside.se 
 
Du når oss på telefon: 08-411 68 00 
Du skickar mail till: compex@brightside.se 
Läs mer på vår webb: 
www.brightside.se  eller  www.compex.se 
 


