Brugervejledning til
GeneSys platformen
AdaptGRT
15FQ+

Logon
Du logger på platformen via dette link: GeneSys2020.com
Eller via vores hjemmeside www.discnordic.dk

Klik på knappen ”GENESYS” i menulinien.

Du kommer nu til forsiden af GeneSys2020.com

Klik på knappen ”Launch” for at logge på.
”About” og ”Tutorial” kommer senere.
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Du skal nu logge på med din mailadresse og dit password
Hvis du har glemt dit password, så send en mail til kontakt@discnordic.dk
Du vil herefter modtage et link til dannelse af nyt password.

Indtast email og password og klik på ”Submit”.

Når du logger ind kommer du ind til nedenstående skærmbillede, som altid starter med at vise en
liste over dine respondenter.
Klik på ”Settings” for at opsætte din konto

Klik på ”Settings”.
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For at opsætte din konto skal du gå til punktet ”Account” og vælge ”General info”.

Klik på ”General info”.

Her kan du rette dit password og du kan klikke af om du ønsker at modtage en notifikation når
respondenten har besvaret

Klik på ”Change password” for at skifte dit password.
Marker den lille boks, hvis du ønsker at modtage mail-notifikationer.
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Oprettelse af Mailskabelon
For at lave en skabelon med en fast tekst til at sende med ud sammen med linket til respondenten, skal du gå til punktet ”Email templates”.

Klik på ”Email templates”.

Herefter kommer du til oversigten for email skabeloner.
Sørg for at stå i fanen ”Email templates” og klik derefter på den blå knap ”Add new template”
for at oprette en ny skabelon

Klik på ”Add new template” for at oprette en mail skabelon.
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I mail skabelonen skal du udfylde 3 felter
1. Start med at give skabelonen et navn i feltet ”Template name”. Denne tekst vises når du ved
udsendelse skal vælge den gemte tekst du vil sende med. Det er altså til internt brug.
2. Udfyd herefter enefeltet ”Template subject”. Denne tekst vises i emnefeltet hos respondenten
og bør derfor være beskrivende for hvad mailen indeholder.
3. Nu kan du forfatte din mail til respondenten.
TIP:
Hvis du starter teksten i det store felt med at skrive Hej eller Kære og herefter klikker på ”Insert variable” og vælger ”%FIRSTNAME”, så indsættes respondentens fornavn automatisk
når du sender ud.
4. For at gemme skabelonen trykker du på ”Save”.

1.
2.

3.

Udfyld navn på skabelonen og udfyld herefter emnefeltet. Herefter forfattes indholdet af mailen.
Fornavnet på respondenten kan indsættes automatisk ved at vælge ”Insert variable” og
vælge ”%FISRTNAME%”.

4.

Til sidst trykkes der på ”Save” for at gemme skabelonen.
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Herunder kan se forslag til tekstindhold i mails til henholdsvis 15FQ+ og AdaptGRT.

Forslag til tekst – 15FQ+
Hej %FIRSTNAME%
Hermed fremsendes et link til udfyldelse af din egen 15FQ+ profil.
Før du går i gang med at besvare spørgeskemaet, bør du sikre dig:
• At du ikke bliver forstyrret.
• At du har tid nok til at besvare alle spørgsmålene uden at blive afbrudt. Det tager ca. 25-30
min.
Hvis du oplever nogen form for problemer med spørgeskemaet, som f.eks. at du mister internetforbindelse eller din pc / tablet lukker ned, så kan du altid genstarte din besvarelse ved at klikke
på det fremsendte link igen. Spørgeskemaet vil så starte op hvor du var kommet til.
Opbevaring af data
Du skal være opmærksom på, at vi opbevarer dine data og din profil i 6 måneder efter forløbet
er afsluttet. Læs mere under afsnittet Fortrolighedspolitik som du bliver bedt om at godkende før
du kan udfylde.

Forslag til tekst – AdaptGRT:
Hej %FIRSTNAME%
Du modtager nedenstående link til udfyldelse af en AdaptGRT test, som du bedes besvare snarest.
Du skal være opmærksom på at testen består af 3 forskellige del-test. Hver af de 3 dele indledes med en introduktion og eksempler på de spørgsmål du vil blive stillet undervejs.
Samlet set tager det mellem 20-25 minutter at besvare denne test, og det er vigtigt at du har
afsat tid til det, og at du kan sidde uforstyrret.
Opbevaring af data
Du skal være opmærksom på, at vi opbevarer dine data og din profil i 6 måneder efter forløbet
er afsluttet. Læs mere under afsnittet Fortrolighedspolitik (når du påbegynder udfyldelsen).

6

Oprettelse af Mailskabelon
For at oprette respondenter skal du gå til forsiden og vælge punktet ”Respondents” og herefter
klikke på ”Add new respondent” for at oprette resppndenter enkeltvis.

Klik på ”Respondents”.

Klik herefter på ”Add new respondent”.

Udfyld alle relevante oplysninger om respondenten og tryk på ”Save” for at gemme.

Udfyld felterne og tryk på ”Save”.

TIP: For at oprette flere respondenter på én gang kan du uploade en fil via knappen ”Import respondents” - Følg anvisningerne på skærmen.
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Udsendelse af link
For at udsende links skal du gå til forsiden og vælge punktet ”Respondents” og gå til oversigten
over dine oprettede respondenter.

Klik på ”Respondents”.

Vælg herefter den eller de respondenter du ønsker at sende links ud til og klik på ”Invite
respondent(s) to assessment”.

2.
1.
Vælg den eller de respondenter du ønsker at sende links ud til
og klik på ”Invite respondent(s) to assessment”.
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Herunder kan se eksempel på dansk 15FQ+.
”Welcome text” skal ikke ændres.

Klik på ”CREATE INVITE AND GO NEXT”.

Herunder kan se eksempel på dansk AdaptGRT.
”Welcome text” skal ikke ændres.

Klik på ”CREATE INVITE AND GO NEXT”.
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Du kan udsende links på to måder, enten direkte fra GeneSys eller kopiere linket til en traditionel
mail, som du kan sende fra din egen mailadresse.
BEMÆRK: Mail-indholdet som ses på side 11, kommer kun med når der udsende link direkte fra
GeneSys
Fra GeneSys:
1. Vælg den tekst du har lagt ind som ”Email template”.
2. Klik på ”Email invite” for at sende til respondenten

1.
2.

Vælg tekst fra ”Email template”.
Klik herefter på ”Email invite”.

ALTERNATIV:
Send som mail-link: (bemærk indhold, som vist på side 11 kommer ikke med!)
For at sende link til respondenten fra din egen mail skal du klikke på ”Copy link” og derefter
vælge ”sæt ind” eller taste ”Ctrl+V” (Cmd+V på Mac) ovre i dit egen mail.

Klik på ”Copy link” og indsæt i egen mail.
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Når du sender mails fra GeneSys ser det således ud når respondenten modtager mailen:

1.

2.
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De 3 markeringer på ovenstående side viser følgende:
1. Her står den tekst du indsatte i emnefeltet ”Template subject” i den valgte mail-skabelon.
2. Her står fornavnet på respondenten - udfyldt vha. funktionen ”%FIRSTNAME%”.

Ret info på respondent
For at rette oplysningerne på en respondent skal du gå til forsiden og vælge punktet ”Respondents”, dobbeltklikke på den respektive respondent og indtaste de nye oplysninger. Du kan også
tildele respondenten et ”Tag”. Tryk ”Save” for at gemme de nye oplysninger.

Vælg respondenten og dobbeltklik.
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Udfyld de nye oplysninger.
		

								Tilføj evt. et ”Tag” og tryk på ”Save” for at gemme.

Hvis du klikker på de forskellige overskrifter på kolonnerne, så bliver respondenterne sorteret
derefter. Her vist med ”Tags”.

13

Invites
Under punktet ”Invites”. kan du se en oversigt over hvad du har sendt ud til respondenterne.
NOTE: Når du sender invitationer til respondenter skal de acceptere Psytechs fortrolighedspolitik
før de kan udfylde besvarelser. Se denne på side 20 - 21.

Invites viser de invitationer du har sendt ud.

Invites vist i fuld bredde.

Hvis du ønsker at trække et link tilbage, så kan du gøre ved at markere den eller de respektive
invitationer og derefter vælge ”Delete invites”. Tryk ”Yes” for at bekræfte sletningen.
BEMÆRK: Det er kun invitationen der slettes, ikke respondenten eller deres besvarelser.

2.
1.

3.
Marker respondent, klik på ”Delete invites” og tryk på ”Yes”.
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Generere rapporter
For at generere rapporter ud fra respondenternes besvarelser skal du gå til ”Respondents”.
I oversigten kan du se hvilke besvarelser den enkelte respondent har udfyldt.

Klik på ”Respondents” for at se besvarelserne.

Klik i den lille firkant ud for respondentens navn, for at vælge denne.

Klik ud for respondentens navn. I dette tilfælde ”Tina tester”.
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Du kan nu vælge at hente de rapporter der er tilgængelige for den valgte respondent, ved at klikke
på ”Request report(s)”.

Klik på ”Resuest report(s)”.

Nu fremkommer der en dialogboks, hvor du kan vælge sprog, type og hvilke rapporter du ønsker
at trække fra systemet.
1. Start med at vælge ”Dansk / Danish” under sprog.
2. Vælg herefter ”Solution” under type.
3. Vælg herefter ”Standard Set DK”.
4. Klik nu på ”Yes” for at bekræfte at du ønsker at rekvirere rapporten.

1.
3.

2.

4.
Vælg ”Dansk” under sprog, ”Solution” under type, vælg ”Standard Set DK” og tryk på ”Yes”.
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Rapporten ligger nu tilgængelige under punktet ”Reports”.

Rapporten ligger tilgængelig under ”Reports”.

Hvis du ønsker at slette rapporter skal du klikke på den lille firkant ud for respondentens navn.

Rapporten ligger tilgængelig under ”Reports”.

1. Sæt derefter flueben ud for ”Assessments”.
2. Systemet vil herefter fremhæve de rapporter der er tilgængelige.
3. Klik herefter på ”Delete selected result(s)”.

3.

1.
2.

Sæt flueben i ”Assessments” og klik på ”Delete selected result(s)”.
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Køb credits
For at købe credits skal du klikke på det lille ”+” symbol ud for din ”Credits balance” i bunden af
skærmbilledet.

Klik på ”+” for at tilføje credits.

1. I dialogboksen indtaster du hvor mange ”credits” du vil tilføje.
2. Derefter udfylder du dit PO nummer eller lignende til fakturaen.
3. Til sidst klikker du på ”Add credits” for at bekræfte købet.

1.
2.

3.
Indtast hvor mange ”Credits” du ønsker at tilføje, indtast PO nummer og tryk på ”Add credits”.
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Slette en respondent
For at slette en respondent og alle tilhørende rapporter skal du gå til punktet ”Respondents”.
Vælg herefter den eller de respondenter der skal slettes.
TIP: Hvis der skal slettes flere, så kan du med fordel sortere ved at klikke på kolonnerne

Vælg respondent(er). Sorter evt. ved hjælp af kolonnerne.

Når du har markeret en eller flere respondenter, åbnes ”Actions” boksen. Her vælger du ”Delete
selected respondents” og klik ”Yes” for at bekræfte sletningen.

		Klik på ”Delete selected respondents”og tryk ”Yes”.
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NOTE: Psytechs fortrolighedspolitik
Denne tekst skal respondenten acceptere før der kan besvares:
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NOTE: Psytechs fortrolighedspolitik
Når du har accepteret Psytechs fortrolighedspolitik får du mulighed for at lave rettelser til de oplysninger der er registreret om dig.
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