INNOMET II
Ekspertvahendi kasutusjuhend

Küsimustike käivitamine

1. Ava rakendus (http://innomet.ttu.ee:8080/innomet/ ). Kui serveri hetkelise ülekoormuse
tõttu antakse veateade, siis vajuta brauser uuesti laadimise “Reload” nuppu

.

2. Vali keel

3. Leia küsimustik
a. Vaikimisi pole ekraanil ühtegi küsimustikku
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b. Vajuta nupule “Otsi”

et kuvada kõikide küsimustike pealkirjad

c. Või sisesta sõna/sõnaosa otsingu kitsendamiseks, näiteks sisestades ”toote” ja siis
vajutades ”Otsi” saad tulemuseks ”Tootearendaja”.

Kõikide küsimustike kuvamiseks kliki seega vaid “Otsi” nupule.

4. Kliki soovitud küsimustikule
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5. Vasta küsimustele, neid on kuni kümme

6. Tulemus kuvatakse peale nupule “Tehtud”

klikkimist.

Tulemus on soovituslik eksperthinnang, mille põhjal saab Innomet süsteemis antud kutse või
kitsamalt kompetentside vajalikku taset määratleda. Eksperthinnang antakse täpsusega üks
koht peale koma, süsteemi jaoks tuleb see ümardada täisarvuks.
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Administreerimine
1. Ava rakenduse administreerimisliides "/admin" (näit
http://innomet.ttu.ee:8080/innomet/admin/ ). Kui serveri hetkelise ülekoormuse tõttu
antakse veateade, siis vajuta brauser uuesti laadimise “Reload” nuppu
.
2. Logi sisse (kasutajatunnuse ja parooli saamiseks
http://innomet.ttu.ee:8080/innomet/admin/ süsteemis pöördu Tauno Otto poole
tauno.otto@ttu.ee).

3. Vali keel
4. Kui soovid olemasolevat küsimustikku või reeglite kaalu muuta, siis esmalt tuleb leida
küsimustik
a. Vaikimisi pole ekraanil ühtegi küsimustikku
b. Vajuta nupule “Otsi”

et kuvada kõikide küsimustike pealkirjad

c. Või sisesta sõna/sõnaosa otsingu kitsendamiseks, näiteks sisestades ”toote” ja siis
vajutades ”Otsi” saad tulemuseks ”Tootearendaja”.

Kõikide ekspertküsimustike kuvamiseks kliki seega vaid “Otsi” nupule.
5. Küsimustikke saab kustutada (punane ikoon, rist)
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6. Kasuta nuppu “Uus” et sisestada uut küsimustikku
7. Küsimustiku pealkiri kuvatakse lehe ülemises reas (punasega)

a. Pealkirja redigeerimiseks kliki sellele

8. Uue küsimustiku sisestamiseks kirjuta see sisestuskasti ja kliki nupule “Sisesta”
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a. märkus: kasuta nuppu "Salvesta" muutuste kinnitamiseks
b. märkus: kasuta nuppu "Tühista" küsimuste lisamise katkestamiseks
9. Küsimused kuvatakse sinise värviga
a. Küsimuse teksti redigeerimiseks kliki küsimusele
b. Küsimuste kõrval on juhtnupud küsimuste järjestuse muutmiseks
i. kustuta
ii. nihuta küsimus küsimustikus ülespoole
iii. nihuta küsimus küsimustikus allapoole
iv. redigeeri vastuseid
10. Kliki alla-paremale suunatud noolega nupul

vastuste muutmiseks

a. Uue vastuse sisestamiseks kasuta sisestuskasti
b. Vali valikukastist vastuse kaal vahemikus 1-5
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c. Kasuta nuppu "Sisesta" kaalu ja vastuse sisestamiseks
d. Kasuta nuppu "Tehtud" küsimuste juurde naasmiseks
e. märkus: vastuste navigatsiooninuppudel on järgmised funktsioonid
i. redigeeri - vastust saab redigeerida sellele klikkides
ii. kustuta
iii. nihuta vastus nimestikus allapoole
iv. nihuta vastus nimestikus ülespoole
Eesti- ja inglisekeelne ekspertvahend on saadaval http://innomet.ttu.ee:8080/innomet
Administreerimiseks, reeglite lisamiseks ja/või kaalude muutmiseks loginime ja salasõna
saamiseks võtta ühendust tauno.otto@ttu.ee .
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