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WITAJ W DIVERSITY AUDIT!

DIVERSITY AUDIT to unikalne narzędzie diagnostyczne,
które pozwala na ocenę funkcjonowania kluczowych
wymiarów zarządzania różnorodnością w Twojej organizacji.

Działanie Diversity Audit jest bardzo proste:

- wskazujesz wymiary różnorodności, które mają podlegać 
ocenie;

- przeprowadzasz badanie (kwestionariusz wśród 
zatrudnionych osób – on-line lub w papierze);

- generujesz w systemie raporty, wskazujące co
funkcjonuje sprawnie, a co wymaga jeszcze
dopracowania.

W niniejszym opracowaniu dowiesz się, jak przygotować
badanie Diversity Audit.
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Logowanie do systemu

Osoba upoważniona do przeprowadzenia badania
na rzecz organizacji otrzymuje indywidualny login
oraz hasło, stając się tym samym koordynatorem
systemu DIVERSITY AUDIT.

Logowanie do systemu odbywa się poprzez wpisanie
otrzymanego loginu i hasła, na stronie:

W przypadku problemów z logowaniem, zagubienia
hasła lub innych trudności – skontaktuj się
z administratorem:
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http://tools.diversity-

tuned.com/system/

info@diversity-tuned.com

http://tools.diversity-tuned.com/system/


Po zalogowaniu się do systemu, zostaniesz przekierowany do panelu
głównego. Podstawowe funkcje jakie oferuje system możesz znaleźć w
menu bocznym, znajdującym się po lewej stronie ekranu.

Pulpit – panel powitalny / nowości od administratora.

Narzędzia – wybierz z listy rozwijanej narzędzie DIVERSITY AUDIT, aby
przejść do tworzenia badania. Kolejne kroki zostaną szczegółowo
opisane w dalszej części instrukcji.

Klienci - w tej części możesz dodawać nowych klientów, którzy będą
korzystać z Twojego badania. Jak tego dokonać? Dowiesz się w dalszej
części przewodnika.

Ustawienia – ta zakładka daje Ci możliwość aktualizowania danych na
temat twojego profilu. Tutaj masz możliwość zmiany hasła, ustawienia
podstawowych danych, wyboru języka, w którym działać będzie system
oraz avatara.
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Podstawowe funkcje



Przygotowanie badania DIVERSITY AUDIT jest bardzo proste. Składa się z 8 kroków.
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(1) Wybór klienta 
(dla kogo zrealizujesz 

badanie?)

(2) Procedury 
(funkcjonowanie 
jakich procedur 

zbadasz?)

(3) Wymiary 
(jakie wymiary 
różnorodności  

włączysz do 
badania?)

(4) Kontekst org. 
(o jakie dodatkowe 

elementy chcesz 
zapytać?)

(5) Metryka
(co chcesz 

dowiedzieć się o 
osobach badanych?)

(6) Forma badania
(w jakiej formie 

zrealizujesz badanie 
– on-line/ papier?)

(7) Start badania
(jak zacząć badanie?)

(8) Raporty 
(jakie raporty możesz 

uzyskać?)

Przygotowanie badania

W dalszej części prezentacji zostaną omówione wszystkie kroki.
Poniżej znajdziesz też menu, dzięki któremu w każdej chwili możesz przejść do interesującego Cię kroku.



Nasza platforma wymaga połączenia każdego badania z konkretnym Klientem, dla którego badanie ma być
realizowane. To bardzo ważne, gdyż nazwa Klienta pojawi się w raportach i na kwestionariuszu.
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(Krok 1) Wybór klienta

Jeśli Klient został wcześniej przez Ciebie zdefiniowany w naszym systemie, znajdziesz go na liście rozwijanej i
możesz przypisać do niego konkretne badanie. Jeśli nie był zdefiniowany - musisz dodać nowego klienta w
zakładce „Klienci” (menu po lewej stronie).

W tym miejscu wybieramy także język, w którym zostanie przeprowadzone badanie.



Chcąc dodać nowego klienta wybieramy w panelu głównym zakładkę "Klienci" i klikamy ikonę „dodaj nowego
klienta” znajdującą się po prawej stronie, nad tabelą z listą klientów.

System przekieruje nas na podstronę, gdzie należy uzupełnić podstawowe informacje, czyli nazwę klienta, NIP,
telefon, e-mail, adres, logo firmy. Wybieramy także z listy rozwijanej opiekuna ze strony partnera oraz
partnera (osoba koordynująca badanie).

Dodawanie klienta cz. I
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Pola oznaczone gwiazdką są
obowiązkowe do wypełnienia.

Mimo, że wstawienie logo nie jest
obligatoryjne, to zaleca się, aby je
umieścić, gdyż będzie się ono
pojawiać w kwestionariuszach
badawczych oraz w raporcie
końcowym.

W razie pomyłki masz możliwość
zresetowania danych.

Po uzupełnieniu informacji
wybieramy ikonę „zapisz” w
prawym dolnym rogu.

Dodawanie klienta cz. II
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(Krok 2) Procedury wspomagające 

różnorodność cz. I

Kolejny krok dotyczy procedur wspomagających różnorodność. System proponuje 10 możliwości. Z listy
wybierasz te, które obowiązują w twojej organizacji, klikając ikonę „tak”. Za pomocą ikony „dodaj inną” możesz
dodać własną politykę lub procedurę z obszaru różnorodności, która nie została przewidziana w systemie, a o
którą chcesz zapytać.
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Podczas wybierania kryteriów pojawi się komunikat, dzięki któremu możesz zdecydować, czy pytanie
odnośnie konkretnego kryterium ma pojawić się w kwestionariuszu. W twojej organizacji mogą
funkcjonować dane rozwiązania, ale nie koniecznie musisz o nie pytać w kwestionariuszu. Jeśli uznasz, że
jest to zbędne lub niesie ze sobą zagrożenia itp., to nie jest wskazane zadawanie pytań o dany aspekt.

Po wyborze wszystkich kryteriów przechodzimy do kolejnego etapu, wybierając ikonę „dalej” w prawym
dolnym rogu.

(Krok 2) Procedury wspomagające 

różnorodność cz. II
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(Krok 2) Procedury wspomagające 

różnorodność cz. III

Po wybraniu ikony „dodaj inną” pojawi się
pole, w którym należy wpisać nazwę
nowego kryterium. Kiedy tego dokonasz
wciśnij przycisk „zapisz”.

Następnie pojawi się komunikat, gdzie
należy wprowadzić pytanie odnoszące się
do konkretnego kryterium, które pojawi się
w kwestionariuszu. Aby wprowadzić treść
należy wcisnąć zieloną ikonę z plusem. Po
wpisaniu wszystkich pytań, klikamy ikonę
„zamknij”.

W dalszej kolejności pojawi się okno, w
którym należy wpisać treść pytania lub kilku
pytań. Jeśli zastosujemy pytania odwrócone
musimy również odwrócić skalę
odpowiedzi. Po wprowadzeniu wszystkich
danych, klikamy przycisk „zapisz”.
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(Krok 3) Wymiary różnorodności cz. I

Krok ten pozwala na wybór wyznaczników różnorodności, które chcesz badać w swojej organizacji. System
umożliwia wybór z 13 najpowszechniejszych wymiarów.
Możesz także dodać nowy wymiar, który nie został tutaj zawarty, poprzez wybranie ikony znajdującej się w
prawym dolnym rogu i wpisanie treści.
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(Krok 3) Wymiary różnorodności cz II

Po wybraniu ikony „utwórz nowy wymiar”
pojawi się pole, w którym należy wpisać
nazwę nowego wymiaru. Kiedy tego
dokonasz wciśnij przycisk „zapisz”.

Następnie pojawi się komunikat, gdzie
należy wprowadzić pytanie odnoszące się
do konkretnego wymiaru, które pojawi się
w kwestionariuszu. Aby wprowadzić treść
należy wcisnąć zieloną ikonę z plusem.
Możesz dodać maksymalnie 6 pytań do
wymiaru. Po wpisaniu wszystkich pytań,
klikamy ikonę „zamknij”.

W dalszej kolejności pojawi się okno, w
którym należy wpisać treść pytania. Jeśli
zastosujemy pytania odwrócone musimy
również odwrócić skalę odpowiedzi.
Podczas wprowadzania kolejnych danych
postępujemy analogicznie. Po
wprowadzeniu wszystkich danych, klikamy
przycisk „zapisz”.
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(Krok 3) Wymiary różnorodności cz. III

Kolejnym krokiem jest wpisanie nazw grup,
które będą tworzyć kategorie, odnoszące się
do wybranego wymiaru. W celu wpisania
nazwy grupy wciśnij zieloną ikonę z plusem.
System pozwala na wybranie maksymalnie
trzech grup. Przykładowo, odnosząc się do
wymiaru, jakim jest wiek, możemy wskazać
przedziały: <25 lat, 25-50 lat oraz >50 lat.

Następnie wybieramy procesy, które
chcemy zbadać, w kontekście
faworyzowania lub defaworyzowania osób z
konkretnych grup.

Utworzony przez Ciebie wymiar znajdzie się
w liście wszystkich wymiarów. Możesz za
pomocą kolorowych ikon edytować dane
lub usunąć dany wymiar.
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Następnie na ekranie pojawią się pytania odnoszące się do kontekstu organizacji. Te które wybierzesz,
zostaną zadane w kwestionariuszu odnośnie do nowej procedury, czy też nowego rozwiązania. Pozwoli to na
zdiagnozowanie, jak pewne kwestie są postrzegane przez pracowników firmy i pomoże w przygotowaniu
wprowadzenia nowych procedur, tam gdzie okaże się to niezbędne.

(Krok 4) Kontekst organizacji cz. I
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(Krok 4) Kontekst organizacji –

wybór skali cz. II

Następnym krokiem jest wybór skali, którą wykorzystasz w badaniu. Narzędzie pozwala na wykorzystanie
dwóch rodzajów skali: cztero i pięciostopniowej.

Skala czterostopniowa zmusza uczestnika badania do konkretnych odpowiedzi. Nie posiada odpowiedzi
pośredniej: „ani się nie zgadzam, ani się zgadzam”. Natomiast skala pięciostopniowa posiada taką możliwość
odpowiedzi, co może prowadzić do uśredniania wyników, jednak pozostawia możliwość nie opowiadania się
po danej stronie.

Gdy wybierzesz skalę naciśnij przycisk „dalej”.
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(Krok 5) Profil badanego cz. I

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie
danych metrykalnych. Na
podstawie tych danych będzie
możliwe segregowanie wyników i
tworzenie raportów. Możesz
swobodnie edytować każdą z opcji
lub dodać nowe elementy.

System podaje trzy główne
kategorie metrykalne, jak płeć,
wiek i status w organizacji. Możesz
usunąć wskazane przez system
kategorie. Narzędzie umożliwia
także dodatnie własnej kategorii
metryki. W tym celu należy wybrać
ikonę „utwórz kategorię metryki”.
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(Krok 5) Profil badanego cz. II

System daje możliwość dodania
własnej kategorii metryki. W tym celu
wciskamy ikonę „utwórz kategorię
metryki”. Następnie pojawi się okno, w
którym należy wpisać kategorię
metryki.

Aby dodać elementy do metryki należy
wybrać ikonę „dodaj nowy element”.
Pojawi się okno, w którym należy
wpisać konkretne elementy.
Postępujemy analogicznie w przypadku
dodawania kolejnych elementów.
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(Krok 6) Forma realizacji badania cz. I

Następnie przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest wybór formy realizacji badania. 

Do wyboru mamy cztery alternatywy:
• ANKIETA PAPIEROWA
• ANKIETA ON-LINE
• ANKIETA Z HASŁEM
• ANKIETA ŚLEDZONA
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1. ANKIETA PAPIEROWA – Ankieta papierowa jest tradycyjną formą realizacji badania. Po uruchomieniu badania
będzie możliwość pobrania kwestionariusza w formacie PDF, który następnie trzeba wydrukować i
rozdystrybuować wśród respondentów.

2. ANKIETA ON-LINE – Dopisz rozwinięcie adresu, pod jakim znajdować się będzie ankieta on-line. Do ankiety on-
line dostęp jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w badaniu. System wygeneruje link do ankiety
on-line.

3. ANKIETA Z HASŁEM – Wybierając tę formę realizacji badania należy wpisać rozwinięcie linku, pod którym
znajdował się będzie kwestionariusz oraz hasło dostępu. Forma ta ogranicza dostęp do kwestionariusza tylko do
tych osób, którym udostępnione zostało hasło.

4. ANKIETA ŚLEDZONA – Ankieta śledzona wymaga załączenia pliku z listą respondentów. Po uruchomieniu badania
do każdego respondenta zostanie wysłany e-mail z indywidualnym linkiem do kwestionariusza.

• Możesz realizować badanie w jednej formie lub w kilku na raz. Po wybraniu metody przeprowadzenia badania
klikamy przycisk „dalej”.

(Krok 6) Forma realizacji badania cz. II
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(Krok 7) Data realizacji badania

Ostatnim krokiem jest wyznaczenie daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia badania.

W rozwijanym oknie wybieramy konkretne daty oraz godziny. Aby rozpocząć badanie klikamy przycisk „START”.

W każdej chwili możesz zakończyć badanie, za pomocą ikony z flagą, znajdującej się przy konkretnym
badaniu w zakładce „realizowane badania”.
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(Krok 8) Raport końcowy

Po zakończeniu badania system sporządza
raport z wynikami. Aby go wygenerować, należy
wejść w zakładkę „zakończone badania” i
kliknąć w niebieską ikonę, która widnieje przy
konkretnym badaniu. Za pomocą czerwonej
ikony możesz usunąć badanie.

W raporcie odnajdziemy szczegółowe dane na
temat:

• Metodyki badania
• Sposobu interpretacji badania
• Charakterystyki respondentów
• Kontekstu organizacji
• Konkretnych wymiarów
• Uwag końcowych
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Masz problem?

Skontaktuj się z Nami!

Orange Hill Sp. z o.o.

ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków

tel.: 12 353 05 59

mail:

web:
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Orange Hill

biuro@orangehill.pl

http://www.orangehill.pl/

