Szybki start
SAMOOCENA W NOR-STA

W kwadrans nauczysz się jak:
 oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA
 przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz
 generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Argevide 2015

1. Wstęp
Zaczynamy pracę z NOR-STA. Otrzymałeś adres internetowy do systemu, nazwę swojego konta
oraz hasło. Proszę zaloguj się do systemu, a jeżeli będziesz mieć problem, skontaktuj się z osobą,
od której masz dane dostępowe.
Po zalogowaniu zobaczysz okno takie jak przedstawione poniżej. Lewa część okna to miejsce, gdzie
pokazywana jest struktura wymagań standardu.
Najważniejszy element na ekranie oznaczony
jest ikoną

Domyślnie po zalogowaniu

i jest opisany nazwą standardu.

powinien być aktywny filtr

W naszym przykładzie jest to „Wdrożony

"Ukryte strategie

SZBI jest zgodny w wymaganiami ISO

argumentacji".

27001”.

Zanim przejdziemy do przeglądania wymagań standardu upewnij się, czy masz włączony filtr
ukrywania strategii argumentacji. Lepiej trzymaj ten filtr włączony. Gdy go wyłączysz,
zobaczysz w oknie elementy, które nie będą istotne dla oceny.
Jeżeli nie masz włączonego filtra, możesz go włączyć poprzez
menu główne Widok/Filtry/Ukryte strategie argumentacji.
Aktywny filtr ułatwi Ci pracę z szablonem.

Jeżeli Twój widok jest inny niż
na ilustracji, skontaktuj się z
osobą, która dała Ci dostęp
do NOR-STA!
Jeżeli

zobaczysz

takie

okno

po

zalogowaniu,

wciśnij

"OK".

W kolejnych rozdziałach pokażemy, jak zmienić hasło do NOR-STA.

2. Przeglądanie wymagań
Jeżeli chcesz przejrzeć wymagania, rozwiń fragment lub cały projekt. Użyj do tego plusów
znajdujących się przy poszczególnych elementach
Kliknij w znak plusa i przejdź do przeglądania wymagań standardu. W ten sposób możesz rozwijać
fragmenty projektu aż do pojedynczych wymagań, które mają ikonę
Kliknij w wybrane wymaganie. Z prawej strony w panelu
szczegółów

pojawi

się

zakładka

"Szczegóły",

w

znajdziesz dokładny opis wybranego wymagania.

Fragmenty drzewa możesz zwijać i rozwijać też w inny sposób:
Kliknij prawym przyciskiem

Zaznacz lewym przyciskiem

myszy na element, który

myszy element, który

chcesz rozwinąć,

chcesz rozwinąć, a

a następnie z listy wybierz

następnie Wejdź w menu

ROZWIŃ lub

głównym w Widok/Rozwiń

ZWIŃ.

lub Widok/Zwiń.

której

3. Przeglądanie ocen
Wiesz już jak przeglądać wymagania, teraz zobaczysz jak przeglądać oceny.
Szczegóły oceny znajdują się w zakładce "Ocena". Aby
włączyć

zakładkę,

kliknij

prawym

przyciskiem

na

nagłówek zakładki Szczegóły i wybierz z listy "Ocena".

Prezentację oceny w NOR-STA włączysz za pomocą
przycisku znajdującego się w prawym dolnym rogu. Jest
to czwarta ikona licząc od prawej strony.

Po włączeniu oceny Twój projekt został "pokolorowany" a przy elementach
pojawiły się ikony. W ten sposób prezentowane są oceny w NOR-STA.
Użycie

intuicyjnych

kolorów

zielony

-

dobrze,

czerwony

-

źle

ułatwia

zobaczenie, które wymagania są już spełnione, a nad którymi należy jeszcze
popracować.

4. Ocenianie
Teraz zajmiemy się ocenianiem, w tym celu kliknij w element z ikoną
i
"Ocena" znajdującą się w panelu szczegółów (prawa strona Twojego widoku).

włącz

zakładkę

Ustaw na suwaku ocenę na
ile wymaganie jest
spełnione.

Jeżeli chcesz dodać
komentarz do oceny, tutaj
możesz to zrobić.

Gratulacje! Właśnie
dokonałeś swojej pierwszej
oceny!

5. Tworzenie raportu
Gdy masz już wykonane oceny i chciałbyś zobaczyć zbiorczy wykres przedstawiający Twoją ocenę,
możesz użyć do tego raportu "Arkusz ocen" .
Arkusz

ocen

to

uniwersalny

Mechanizm raportowania
zestawień i wykresów,

raport

umożliwia

które

są

w

formacie

przygotowanie

aktualizowane

na

MS

Excel.

dowolnych
podstawie

danych o ocenie w NOR-STA.

W menu Raporty uruchom funkcję "Arkusz
ocen". W oknie, które się pojawi kliknij
Generuj, nie musiz podawać szablonu.

NOR-STA utworzy plik w formacie excel z zakładką o nazwie "NOR-STA" zawierającą wszystkie
dane projektu. Na jej podstawie można dodać dowolną liczbę swoich zakładek, możesz w nich
tworzyć wykresy, tabele lub inne zestawienia, takie jak poniższy wykres.

Zakładki "NOR-STA" nie edytuj, ponieważ dane tam umieszczone
są generowane przez system!

6. Dostosowanie raportu
Chcieliśmy ułatwić Ci pracę, dlatego do Twojego projektu załączyliśmy szablon raportu "Arkusz
ocen", który możesz dowolnie aktualizować zgodnie z danymi wprowadzonymi w NOR-STA.
Krok 1 Ściągnij załączony szablon

Kliknij dwa razy myszką na
element "Szablon raportu
Arkusz ocen". W ten sposób
pobierzesz szablon na dysk
swojego komputera.

Krok 2 Otwórz pobrany plik, w drugiej zakładce znajduje się wykres, który możesz dowolnie

modyfikować lub pozostawić bez zmian. Możesz dodać dowolną liczbę zakładek i wykresów.
Krok 3 W menu Raporty wybierz "Arkusz ocen". W oknie, które się pojawi wskaż przed chwilą

ściągnięty szablon.

Tutaj podaj plik w formacie
excel, który wcześniej został
pobrany.

7. Moje konto
Jeżeli używasz hasła domyślnego, w każdej chwili możesz je zmienić. Otwórz okno Moje konto
dostępne poprzez menu główne w zakładce Konto/Moje konto lub poprzez skrót znajdujący się
w pasku narzędzi w prawym dolnym rogu.

W oknie Moje konto widać
dane twojego konta.

Zaznacz kwadrat "Zmień
hasło", jezeli chcesz zmienić
hasło i wpisz nowe hasło.

Co jeszcze możesz zrobić w NOR-STA
NOR-STA daje dużo więcej możliwości, niż przedstawiliśmy w tym krótkim
poradniku.
Jeżeli chciałbyś lepiej poznać system NOR-STA, masz pytania odnośnie systemu lub
możliwości współpracy, odwiedź naszą stronę lub skontaktuj się z nami:

www.argevide.com
biuro@argevide.com
58 347 11 18

