Krótka instrukcja użytkowania platformy badań delfickich projektu ROTMED
(http://rotmed.ibib.waw.pl)
Platforma badań delfickich została przetestowana dla przeglądarek Internet Explorer, Firefox i
Opera. W celu prawidłowego działania należy mieć włączoną obsługę języka JavaScript oraz
Cookies. Domyślnie przeglądarki mają włączone te opcje, więc działanie powinno być prawidłowe.
W innych przypadkach proszę o kontakt (adres kontaktowy na końcu instrukcji).
Po zalogowaniu (dane logowania podane listownie) dostępne są cztery pozycje w menu:

a) MODYFIKUJ WŁASNE DANE
Pierwsza pozycja umożliwia przejście do formularza danych eksperta. Prezentowane tam dane
zostały wpisane przez osobę, która zgłosiła Panią/Pana jako eksperta. Prosimy zmienić co
najmniej obowiązkowe pola oraz (na końcu) potwierdzić uczestnictwo jako ekspert. Po
zakończeniu zapisać zmiany wciskając przycisk:

.

b) ZAPROPONUJ NOWEGO EKSPERTA
Druga pozycja umożliwia zaproponowanie nowego eksperta – prosimy o propozycję osób, które
mogą być ekspertami w zakresie inżynierii biomedycznej. Prosimy zgłosić tyle osób, ile Państwo
uznacie za stosowne. Po akceptacji zostaną Oni listownie (e-mail) zaproszeni do udziału w
badaniach ankietowych.
c) ROZPOCZNIJ WYPEŁNIANIE ANKIET
Trzecia część to właściwe wypełnianie ankiet. Po wybraniu tej pozycji są Państwo proszeni o
wypełnienie anonimowej metryki eksperta. Dopiero po jej wypełnienie widoczne będą grupy
tematyczne ankiet:

Prosimy o wypełnienie najpierw ankiet z grupy tezy ogólne, a później, stosownie do
kompetencji, ankiety z poszczególnych grup tematycznych. Nie wszystkie ankiety trzeba
wypełnić, ale prosimy o wypełnienie jak największej ich liczby. Na bieżąco będziecie Państwo
widzieć ile ankiet wypełniliście.
Po wybraniu danej grupy tematycznej otrzymacie Państwo listę ankiet (tez) z danej grupy:

Zielona ikona oznacza wypełnioną już ankietę (można zobaczyć jak się ją wypełniło).
Po przejściu do danej ankiety i jej wypełnieniu można nawigować, bezpośrednio przechodząc
kolejne ankiety. Umożliwia to zestaw przycisków na końcu każdej ankiety:

„ZAPISZ i dalej” umożliwia zapisanie ankiety (nie będzie można wrócić do jej korekty) i
przejście do kolejnej ankiety z danej grupy. Po wypełnieniu wszystkich ankiet z danej grupy
pojawi się ponownie lista ankiet. Można wówczas wybrać inną grupę oraz wypełnić jej ankiety
(itd.).
UWAGA ! Ankiety można wypełniać w dowolnym czasie i z przerwami (np. w dwóch różnych
dniach) bez utraty efektów swojej pracy. Zakończenie wypełniania wszystkich ankiet (tj.
decyzja o zakończeniu pracy z wszystkimi ankietami) należy zasygnalizować wciskając przycisk:
, znajdujący się na dole tabeli z grupami
tematycznymi ankiet. Po wciśnięciu tego przycisku będziecie Państwo poproszeni o
potwierdzenie decyzji poprzez wciśnięcie nowo pokazanego przycisku:
Po wciśnięciu tego przycisku kończycie Państwo pracę jako ekspert w pierwszej rundzie badania
delfickiego.
d) STRONA GŁOWNA ANKIET
Wybór tej pozycji umożliwia przejście na stronę projektu.
Na stronie projektu (http://rotmed.ibib.waw.pl) pod zakładką (menu) „Badania” znajduje się film
instruktażowy.
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt poprzez email:
jwr@biomed.eti.pg.gda.pl
dr inż. Jacek Rumiński
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Gdańska

