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Kom godt i gang med brug af statistikprogrammet
Statistik programmet kan alene anvendes af de eller den person som man har valgt
skal have evalueringstestene tilsendt. Dvs. at almindelige brugerkoder ikke har
adgang til statistikdelen.
Sådan anvendes statistikprogrammet
Log in i Do-Best programmet med det brugernavn og den adgangskode, der er
knyttet op på den e-mail adresse, som skal modtage resultater fra evalueringstest.
Koderne fremgår af den kodeoversigt, som er modtaget samtidig med
licenskontrakten.
Klik på Statistik i menuen til venstre på forsiden og et oversigtsbillede som
nedenstående fremkommer:

I øverste linje første kolonne kan man se bruger id og i anden kolonne ses dato for
sidste log-in på siden. I kolonne 3 vises det samlede antal af log-in via
brugeradgangskoden.
I næste kolonne fremgår antal af påbegyndte test på ”Legepladsen”, mens kolonne 5
viser antal af gennemførte test.
I kolonne 6 ses antallet af evalueringstests, som altid vil være 0 på dette billede, da
der ikke er adgang til oplysninger om evalueringstests med brugeradgangskode.
Sidste kolonne viser antal besøgte lærebogssider.
For at få yderligere oplysninger: Klik på brugernavnet i kolonne 1
Af det nu fremkomne oversigtbillede ses hvilke lærebogssider der er besøgt og
hvilke tests, der er taget. På tilsvarende måde angives, dato, klokkeslæt og om
testen er gennemført og med hvilket resultat.
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Det er desuden muligt at se antal og resultat af evalueringstest udført med en
defineret evalueringskode. Som på de andre oversigtsbilleder ses også her
oplysninger om log-in og påbegyndte og udførte test. Der vil altid stå ”Nej” i
kolonnen med antal tekstbogssider, da koder til evalueringstestene ikke giver
adgang til lærebogsstof.
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Når der ønskes oplysninger om resultatet fra en specifik evalueringstest klikkes på
en valgt evalueringskode, fx 2h_xby
Her viser oversigten nu hvilke evalueringstests som er udført via den specifikke kode
samt dato, tidspunkt og resultat af testen.

Hvis data ønskes overført til et Excel ark er det muligt ved at markere området og
kopiere oplysningerne at overføre data for yderligere databehandling.

