• Du kommer først til denne side, hvor du logger ind med dine indlogningsoplysninger.

• Klik på Ny testperson.

• Nedenstående side vises. Her skriver du baggrundsoplysninger om testpersonen. Du skal angive
for- og efternavn eller Testperson ID, samt køn. Fødselsdato skal udfyldes da testalder genereres
automatisk ud fra testdatoen. Klik på Gem.

• Nedenstående side vises. Markér ruden ved testpersonen og klik på Tildel ny test.

• Nedenstående side vises. Vælg BDI-2/BAI som du ønsker at administrere og klik på Tildel.

• Nedenstående side vises. Klik på Ny Testleder og udfyld oplysningerne. Klik på Gem.

• Vælg derefter Manuel indtastning (indtast scorer fra det besvarede skema), Skærmadministrering
eller Fjernadministrering på skærm. Nedenstående side viser Manuel indtastning.

• I fanen Baggrundsoplysninger udfyldes relevant information.
• I fanen Svar indtastes scorerne fra det besvarede skema. Hvis Vis opgavetekst markeres, vises
udsagnene i ruden ved hvert udsagn der klikkes i. Afslut med at klikke på Gem og luk.

• Klik på Generér rapport.

• Nedenstående side vises. Markér den information, som du ønsker at inkludere i resultatsammenfatningen og klik på Generér rapport. Resultatsammenfatningen downloades som PDF-fil.

• Ved Skærmadministrering og Fjernadministrering på skærm besvarer testpersonen o
 plysninger og
valgte skema direkte på skærmen.

• Ved Skærmadministrering, klik på Start test. Bemærk, at du skal tillade pop-up-vinduer for Q-global
ved skærmadministrering.
• Nedenstående side vises på skærmen. Testpersonen kommer videre ved at klikke på de to pile
nederst til højre.

• Testpersonen udfylder derefter nogle baggrundsoplysninger.

• Derefter præsenteres hvordan skemaet besvares.

• Derefter besvarer testpersonen skemaet.

• Når testpersonen har besvaret skemaet, vises nedenstående billede på skærmen.

• Når testpersonen har sendt skemaet, kan skærmen lukkes ned.

• En e-mail sendes automatisk til testlederen, som kan logge ind og generere en resultatsammenfatning. Klik på testpersonens navn.

• Klik på valgte testning og derefter på Generér rapport.

• Ved Fjernadministrering på skærm, sender testlederen en e-mail invitation til den testperson som
skal besvare BDI-2/BAI.

• Udfyld e-mailadressen og klik på Vis eksempel og send invitation.
• Inden e-mailinvitationen sendes, kan den læses og redigeres. Klik derefter på Send invitation.
• Testpersonen modtager en e-mail. Ved at klikke på linket Klik her kommer testpersonen direkte til
skemaet. Derefter er trinnene de samme som beskrevet for Skærmadministrering.
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