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Witaj w systemie SELECTOR !

Dalej >Spis treści < Wstecz

SELECTOR to unikalne narzędzie, które pozwoli w sposób
możliwie pełny i dokładny poznać pracowników organizacji
na podstawie opinii wyrażonej przez ich kolegów.

Dzięki narzędziu SELECTOR poznasz lepiej swoją organizację
i zorientujesz się jaki naprawdę jest Twój zespół.

Badanie realizowane jest w formie on-line
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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
SELECTOR

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 /aktualności od administratora.

Narzędzia – wybierz z listy rozwijanej narzędzie SELECTOR 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 logo które pojawi się również w raporcie
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Podstawowe funkcje



Przygotowanie badania SELECTOR jest bardzo proste. Składa się z 8 kroków.

1) Nazwa badania 
(zdefiniuj nazwę  

badania)

(2) Wybór klienta 
(określ dla kogo 

zrealizujesz badanie)

(3) Liczba połączeń
(określ ilość 

powiązań między 
wskazanymi 

osobami)

(4) Kryteria 
(wskaż 

charakterystyki, 
cechy badanych 
respondentów)

(5) Filtry
(określ filtry 
ułatwiające 

wyszukiwanie 
konkretnych osób)

(6) Uczestnicy
(zdefiniuj 

uczestników 
badania)

(7) Daty
(określ czas trwania 

badania)

(8) Raporty 
(jakie raporty możesz 

uzyskać?)

Przygotowanie badania

W dalszej części prezentacji zostaną omówione wszystkie kroki.
Na dole znajdziesz też menu, dzięki któremu w każdej chwili możesz przejść do interesującego Cię etapu.
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 1) Nazwa badania

Definiujemy nazwę badania, która pojawia się wyłącznie w naszym systemie - pomoże
Ci w odnalezieniu badania, ułatwi jego identyfikację. Ma wiec charakter roboczy. Nie
będzie częścią raportów, nie pojawi się w kwestionariuszu. Ważne: zdefiniowanej tu
nazwy badania nie będzie można później zmienić.
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 2) Wybór klienta

Dokonujemy wyboru Klienta - 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. Jeśli Klient został wcześniej
przez Ciebie zdefiniowany w naszym systemie (zakładka "Klienci"), znajdziesz go na liście
rozwijanej, i będziesz mógł przypisać do niego badanie.
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



Dodawanie nowego klienta

Jeśli Klient nie był zdefiniowany - musisz
to zrobić teraz, korzystając z opcji „utwórz
klienta"

System przekieruje nas na
podstronę, na której musisz
uzupełnić podstawowe informacje,
czyli nazwę klienta, NIP, telefon, e-
mail oraz logo firmy, które pojawi się
również w raporcie końcowym
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 3) Liczba połączeń

Badanie polega na przypisywaniu pracownikom zdefiniowanych przez Ciebie kryteriów
(cech, charakterystyk).

Możesz zdefiniować, ile maksymalnie osób można będzie przypisać do wyznaczonych
przez ciebie kryteriów. Np. jeśli wybierzesz liczbę „3” – osoba wypełniająca
kwestionariusz będzie mogła przypisać nie więcej niż trzech pracowników do każdego
zdefiniowanego kryterium. Gdy wybierzesz „1” – wówczas uczestnicy badania będą
musieli wskazać tylko jedną osobę, którą najlepiej pasuje do poszczególnych kryteriów.

Po określeniu liczby powiazań pomiędzy poszczególnymi osobami
zapisujemy wprowadzone informacje klikając na przycisk ZAPISZ, a
następnie przechodzimy do etapu definiowania kluczowych kryteriów
badania.
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 4) Kryteria

W tym miejscu definiujemy kryteria (charakterystyki) do których uczestnicy badania
będą przypisywać swoich kolegów i koleżanki

Po określeniu kluczowych kryteriów należy kliknąć w przycisk DALEJ aby
przejść do kolejnego etapu badania.
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 5) Filtry
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty

Kolejnym krokiem w tworzeniu badania jest określenie filtrów, dzięki którym
wyszukiwanie uczestników badania będzie łatwiejsze

Najpierw definiujemy kategorię filtra np. stanowisko, komórka organizacyjna, itp. a następnie dla
tej kategorii tworzymy filtr, dzięki któremu respondentom będzie łatwiej wyszukać swoich
współpracowników

Jeśli realizujesz badanie dla małej grupy pracowników i filtry nie są potrzebne możesz ten etap pominąć.



(Krok 6) Uczestnicy cz. I

Na tym etapie badania system oferuje dwie możliwości
dodawania uczestników. Są to:

Ręczne dodawanie uczestników (wpisz w poniższe pola imię i nazwisko
uczestnika badania oraz jego adres email.

Po dodaniu uczestnika należy przypisać do niego wcześniej zdefiniowane filtry
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 6) Uczestnicy cz. I

Na tym etapie badania system oferuje dwie możliwości
dodawania uczestników. Są to:

Ręczne dodawanie uczestników (wpisz w poniższe pola imię i nazwisko
uczestnika badania oraz jego adres email.

Po dodaniu uczestnika należy przypisać do niego wcześniej zdefiniowane filtry
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 6) Uczestnicy cz. II

Import uczestników badania (pobierz plik wzorcowy i uzupełnij go danymi

uczestników badania a następnie załącz go do systemu. Dzięki tej opcji

szybko zamieścisz w systemie dużą ilość uczestników)
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 6) Uczestnicy cz. III

Po wpisaniu lub zaimportowaniu uczestników badania oraz określeniu filtrów, po
prawej stronie ekranu wyświetli się lista uczestników badania wraz z ich
adresami mailowymi. Lista ta jest edytowalna, dzięki narzędziom nawigacyjnym
można dowolnie zmienić lub usunąć uczestników badania, zanim zostanie
uruchomione

Po dodaniu wszystkich uczestników badania, zatwierdzamy listę uczestników
klikając w przycisk DALEJ i tym samym przechodzimy do ostatniej fazy badania –
czyli określenia czasu trwania i terminu zakończenia badania
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(Krok 7) Daty

W tym miejscu koordynator badania określa datę rozpoczęcia i zakończenia
badania z dokładnością co do dnia i godziny.

Aby uruchomić badanie niezbędne jest również zaakceptowanie warunków realizacji badania
oraz ponowne potwierdzenie liczby połączeń pomiędzy poszczególnymi osobami
a zdefiniowanymi kryteriami
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



Start badania

Po dokonaniu powyższych czynności klikamy w przycisk START
i w tym momencie badanie narzędziem SELECTOR zostaje uruchomione.

Wszyscy zdefiniowani uczestnicy badania otrzymają e-mail z zaproszeniem 
do wypełniania kwestionariusza.

System wysyła również potwierdzenie uruchomienia badania z dodatkowymi informacjami nt.
obserwacji postępu diagnozy lub postepowania w przypadku ewentualnych problemów technicznych
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



(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
zrealizowanym badaniu. Za pomocą czerwonej
ikony możesz usunąć badanie.

Z informacji zawartych w raporcie dowiesz się,
które osoby z zespołu są najbliżej opracowanym
przez Twoją organizację kryteriom
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Nazwa badania Wybór klienta Liczba połączeń Kryteria Filtry Uczestnicy Daty Raporty



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:

biuro@orangehill.pl

Orange Hill

http://www.orangehill.pl/

