Kapittel 5 – Engangspassord og spørreskjema
Engangspassord brukes for respondenter til å besvare undersøkelser.
Engangspassordet inneholder informasjon om hvilken undersøkelse og org.enhet
respondenten skal svare til. Når respondenten trykker Send inn på slutten av
skjemaet skilles passord og besvarelse slik at man ikke kan knytte disse opp mot
hverandre.

Steg for steg: Hvordan opprette engangspassord
1) Trykk på Undersøkelser, og velg undersøkelse. I vårt eksempel velger vi
brukerundersøkelsen for Barnehage Foreldre/foresatte
2) Bruk strukturen på venstre side og velg ønsket organisasjonsenhet du ønsker
å generere engangspassord på. I vårt eksempel går vi nedover i strukturen, til
Rensvik barnehage

3) Klikk på fanen Engangspassord (1). Tast inn et antall for Populasjon (2) og
Utvalg (3) og velg Lagre (4).
Populasjon er i vårt tilfelle totalt antall foreldre i barnehage, mens Utvalg er
antall foreldre som skal besvare undersøkelsen. Sistnevnte genererer en
utvalgsprosent. Det vanlige er at disse to er identiske og gir en utvalgsprosent
på 100%

Start alltid så langt nede i strukturen du kan (systemet er basert på
akkumulerte tall noe som betyr at neste nivå «låses») og beveg deg oppover.
NB! Dersom det eksisterer en organisasjonsenhet med genererte
engangspassord over eller under i strukturen får du opp en melding om dette.
4) Nå kan det genereres engangspassord, nederst i høyre hjørne finner du en
knapp for Generere passord (1). Fyll inn ønsket antall engangspassord og
velg Generere passord (2). Ved behov for flere i løpet av
undersøkelsesperioden kan man enkelt øke antall engangspassord.

5) Engangspassordene dukker nå opp i en liste, under overskriften om når
passordene ble opprettet og hvilken bruker som utførte handlingen.
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6) Marker antall passord du ønsker å skrive ut, alle passordene kan
markeres ved å trykke på knappen for Velg alle (1).
Markerte passord kan skrives ut som Passordlapper, Skjema eller Eksport til
SDV (Etiketter). Når du velger Skriv ut.. åpnes en ny side i PDF-format.

