راهنمای کیوسک نظرسنجی

برای شروع وارد وبسایت شرکت دیپاکو به آدرس  www.dpaco.netشوید.
با استفاده از اطالعات ارسالی (نام کاربری،رمز ورود و )...وارد پنل خود شوید.
این پنل مربوط به پیام کوتاه و نظرسنجی اندروید می باشد
برای نمایش یک فرم نظرسنجی بر روی دستگاه تبلت باید در پنل تحت وب خود مراحل زیر را انجام دهید:
 -1تعریف دستگاه
 -2تعریف پرسش (ها)
 -3اتصال پرسش (ها) به دستگاهی که قبال تعریف شده است.
در ادامه برای انجام مراحل باال شرحی از امکانات پنل آمده است.
 .برای ورود به سیستم نظرسنجی اندروید از منوی ابزار گزینه نظرسنجی اندروید را انتخاب کنید.
در باالی صفحه سمت چپ این صفحه سه گزینه داریم:

سیستم نظرسنجی و پنل شما امکان اتصال به چندین دستگاه را دارا می باشد.در این قسمت اگر بیشتر از یک دستگاه داشته
باشید لیست دستگاه ها را مشاهده می نمایید و سپس با انتخاب دستگاه می توانید در صورتیکه می خواهید پس از ثبت نظر به آن
شخص پیامک ارسال شود ،متن پیام مورد نظر خود را تایپ بفرمایید.
چنانچه کاربری شماره همراه خود را در قست "ثبت شماره همراه" در نرم افزار تبلت وارد نمود برای شماره وارد شده پیامک
تنظیم شده ارسال خواهد شد .این گزینه برای جمع آوری شماره مخاطبان شما تهیه شده است .الزم به ذکر است شماره ها در پنل
شما نیر ذخیره خواهند شد.

در این قسمت شما می توانید در صورتیکه مراجعه کننده در قسمت نظرسنجی انتقاد یا پیشنهادی را وارد نموده است متن آن را
مشاهده کنید و در صورتیکه برای شما مهم باشد با استفاده از آیکون کنار متن پیام آنرا نشانه دار نمایید و یا در صورت عدم نیاز با
استفاده از گزینه

آنرا حذف کنید.

در این صفحه میتوانید تمامی پرسش ها را ایجاد کنید ،به دستگاه متصل کنید ،مشاهده کنید ،تغییر دهید و فعال یا غیر فعال نمایید.

گزینه تاریخ :

در این قسمت می توانید بازه ی زمانی که نیاز دارید بررسی کنید را مشخص نمایید( .برای مشاهده یا چاپ)

پس از تغییر بازه تاریخ از این گزینه برای نمایش استفاده کنید.

از این گزینه می توانید برای چاپ لیست پرسش ها در بازه تاریخی که وارد نمودید استفاده کنید.

به وسیله این گزینه می توانید پرسش جدید به لیست پرسش ها اضافه کنید.

پرسش:
در این قسمت سوال مورد نظر خود را تایپ نمایید.
گزینه ها:
در حال حاضر فقط گزینه های (خوب  ،متوسط  ،بد) فعال می باشد.پس از تایید ،سوال جدید وارد تست نمایش عناوین می شود.

" پس از ایجاد سوال باید از این که آیکون چراغی که در کنار سوال قرار دارد،روشن است و همچنین اتصال دستگاه به
سیستم مربوطه اطمینان حاصل نمایید .در غیر اینصورت در دستگاه تبلت نمایش داده نخواهد شد".
" در صورتی که نیاز داشته باشید سوالی را به صورت موقت حذف کنید میتوانید با خاموش کردن آیکون چراغ این کار
را انجام دهید یا از دستگاه متصل،گزینه ی

را انتخاب کنید و در صورتی که میخواهید کالً

سوال مورد نظر را حذف نمایید".

" توجه کنید با حذف پرسش تمام اطالعات و آمار مربوط به همان پرسش از بین خواهد رفت" .

برای تغییر هر سوال روی گزینه ی

هر سوال کلیک نمایید.به این صورت که صفحه ای باز می شود به نام مدیریت نظرسنجی که

بعد از اعمال تغییرات مورد نظر گزینه تایید را بزنید و اصالحات الزم را انجام می پذیرد.
برای بازگشت روی گزینه ی نمایش عناوین کلیک کنید.
در صورتی که میخواهید کل سوال حذف شود ،گزینه ی  را کلیک نمایید.
برای مشاهده نمودارها و گزارشات نظرات وارد شده گزینه
در این قسمت جزئیات پرسش و پاسخ ها دیده میشود:
عنوان پرسش
دستگاه متصل
وضعیت
تاریخ ایجاد پرسش
بازده دریافت تاریخ (از اولین پاسخ وارد شده تا آخرین پاسخ)
تعداد پاسخ دریافتی :تعداد نظرات ثبت شده را نشان میدهد.

با استفاده از این گزینه اطالعات این صفحه مجددا به روز می شود.

با استفادده از این دکمه میتوانید گزارش کلی موجود را چاپ نمائید.

در این قسمت تعداد کل نتایج ثبت شده را با تفکیک گزینهها مشاهده کنید.

در این قسمت میتوانید با مشخص نمودن بازده زمانی مورد نظر ،نتایج را روی نمودار مشاهده نمایید .که در هر روز چند نظر ثبت
شدهاست و با کلیک برروی گزینه نمایش نتیجه را مشاهده کنید.

در این قسمت نیز با مشخص نمودن بازده زمانی ،میتوانید مشاهده کنید که در ساعات مختلف روز چند نظر ثبت شده و یا در چه
ساعاتی بیشترین یا کمترین ثبت نظر را داشتهاید و همینطور با بررسی ساعات در این قسمت میتوانید از صحت نتایج حاصل نمائید.

مقایسه روزها و تاریخ:

در این قسمت میتوانید با ایجاد نمودارهای مختلف به صورت روزانه ،هفتگی و ساالنه و به تعداد نامحدود نتایج را در روزها ،هفتهها
و یا سال های مختلف مقایسه نمائید .بدین شکل که در قسمت ایجاد نمودار ابتدا بازه زمانی اولی را وارد کرده و در مراحل بعدی با
مشخص کردن بازههای زمانی بعدی نمودارها را مشاهده و با یکدیگر مقایسه نمائید.

