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1. Introduktion 
 
Desktop Survey (DTS) er et program der bruges til at lave analyser. Det kan lave 
avancerede rapporter baseret på spørgeskema input og spørgeskemaer kan være både 
på papir eller via Internet. Eksempler på undersøgelser som DeskTopSurvey kan 
håndtere er Kundeanalyser, Medarbejderanalyser, Trivselsmålinger, 360 graders 
analyser, eller en hvilken som helst analyseform der indeholder datafangst og 
dataopstilling.  
 
Ved at bruger DeskTopSurvey kan du nemt lave spørgeskemaer, ligge dem ud på 
Internettet eller printe dem, du kan nemt lave inddatering via net eller indtastning, og 
alle data er hele tiden til rådighed. DeskTopSurvey er et åbent system, alle data kan 
eksporteres og importeres, og rapportdelen giver mulighed for at arbejde sammen med 
andre Windows programmer. 
  
DeskTopSurvey består af forskellige moduler: 

 Design - Design modul er hvor spørgeskemaet udarbejdes. 
 Data - Data modulet er hvor du kan se de enkelte udfyldte spørgeskemaer, 

hente resultater fra Internettet, kode de åbne samt eksportere og importere fra 
andre kilder. 

 Report - Rapport modulet giver en nem adgang til at få dataene præsenteret i 
grafer og tabeller, samt at få publiceret rapporter og lavet resume og 
konklusion. 

 DTS HTML Edit - Editor giver en nem peg og klik brugerflade, så man kan 
designe sine online skemaer, uden at vide noget som helst om HTML eller 
Internet teknologi.  

 
2. Sådan kommer du i gang: 
 
DeskTopSurvey kan installeres på alle Windows pc’er. 
 

2.1 Installer DeskTopSurvey  
1. Gå ind på det link du har fået i din velkomst mail. Tast det udleverede 

brugernavn og password.  
2. Du kan nu se de versioner af DeskTopSurvey du har adgang til. Vælg den du 

ønsker og tryk på HENT  
3. Når filen er downloadet, så aktiver den og følg vejledningen på skærmen. 

 
Note: DeskTopSurvey er en Windows applikation som skal installeres 
lokalt på pc’en og ikke på en server.  
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3. Design Modulet 
 
3.1 Overblik 
 
Design modulet giver dig mulighed for at oprette alle typer spørgeskemaer ved at 
bruge de fire spørgsmålstyper. 
  
Når spørgeskemaet er udarbejdet, kan du bruge det både til On-line analyser, til telefon 
analyser, eller til postale analyser. 
 
Du kan udarbejde et spørgeskema på tre måder: 

1. Lav et skema fra bunden, ved at indsætte spørgsmål. 
2. Lad spørgeskemawizarden lave et forslag, som du derefter kan redigere 

Questionnaire Wizard. 
3. Hent et færdigt spørgeskema fra online spørgeskemabiblioteket, som du har et 

link til i din velkomstmail, og rediger dette. 
 
3.1.1 Spørgsmålstyper 
Du kan skabe fire forskellige spørgsmålstyper på dit spørgeskema. 

1. Open Questions 
2. Closed Questions 
3. Scaled Questions 
4. Numeric Questions 

 
3.2 Åben DESIGN modulet  
 
Sådan starter du Design modulet: 

1. Dobbeltklik DeskTopSurvey ikonet  på dit skrivebord 
eller 

2. Klik Windows Start menu|Programmer|mmb software aps|desktop 
survey|DesktopSurvey 
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3. Sådan ser startskærmen ud: 
 

 

4. For at køre DeskTopSurvey på dansk: klik på det danske flag   

5. For at køre DeskTopSurvey på engelsk: klik på det engelske flag   
6. Vælg Design.  
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3.3 Design Menu punkter 
Design modulet har følgende menu punkter: 
 

Menu Image  Beskrivelse 
Filer 

 

1. Ny – Åbner en tom side til 
et nyt spørgeskema 

2. Åbn – Åbner et spørge-
skema (.mmb fil) 

3. Gem – Gemmer et 
spørge-skema (.mmb fil) 

4. Gem Som – Gemmer et 
spørgeskema (også 
indeholdende data) under 
et nyt navn 

5. Eksport – Gemmer et 
spørgeskema som en 
billedfil (wmf) 

6. Print - Printer spørge-
skemaet. 

7. Exit – Lukker programmet 
Gå til 

 

1. Data - Starter Data 
modulet 

2. Rapport – Starter rapport 
modulet. 

3. Spørgeskema Wizard – 
Starter en wizard der 
hjælper med at lave et 
spørgeskema. 

Indstillinger 

 

1. Korriger sideskift – 
Rykker spørgsmål der 
ellers vil være skåret over 
når skemaet printes 

2. Eget Logo – Ændre 
standard logoet i online 
analyser. 

Internet 

 

1. Opret en Internet 
analyse - åbner HTML 
Editoren man kan redigere 
online spørgeskemaet 
inden det ligges på 
Internet. 

Sprog 

 

1. Sprog – Oversæt 
spørgsmål til andre sprog. 
Gælder spørgsmål fra 
spørgsmålsdatabasen. 
Note: Egne spørgsmål, 
som man selv har 
formuleret bliver ikke 
oversat. 
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3.4 Opret spørgsmål 
 
3.4.1 Åbne Spørgsmål 
Åbne spørgsmål er spørgsmål hvor det er op til respondenten selv at formulere et svar. 
Kaldes også kvalitative spørgsmål eller tekst spørgsmål. Et eksempel kunne være. 
”Hvad synes du at Fiktiv skal gøre for at forbedre deres service?” Respondent kan så 
svare hvad han/hun mener i en tekstboks 
 
Sådan laver du et åbent spørgsmål: 
 
Når du er i Design kan du se hovedskærmen: 

1. Klik på   knappe hvis ikke siden i forvejen er tom.  
Eller åben et skema via Filer og Åbn, hvis du ønsker at tilføje et åbent 
spørgsmål til et eksisterende skema. 
 

 
 

2. Fra Spørgsmål type drop down listen, vælg Åbent Spørgsmål. 
 

 
 

3. Nu kommer en ny valg linje til syne:  
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4. Fra Antal svarlinier drop-down listen, vælg et antal. For eksempel, hvis du 
vælger ”5”, så bliver der oprettet fem linier hvor respondenten kan skrive sine 
kommentarer/svar. 

5. Du kan også sætte hvor stor afstand der skal være mellem linierne. Gør dette 
ved at stille drop-down listen Linie afstand i mm 

6. Klik på Opret knappe til venstre. 
7. Det åbne spørgsmål indsættes på skemaet. 

 
  

8. Klik direkte på teksten, og overskriv med det spørgsmål du ønsker at stille.  

 
9.  Teksten markeres automatisk hen til hvor musen er når du klikker. 
10. Højre klik i åbne spørgsmål giver følgende valgmuligheder. 
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 Delete – Sletter det åbne spørgsmål med tilhørende linier. 
 

 Gem i spørgsmålsdatabase – åbner og overfører spørgsmålsteksten til 
spørgsmålsdatabase vinduet. 

 Help – Åbner hjælpefilen. 
 Skjul i Html – bruges ikke endnu, men er forbeholdt en senere version 

af DeskTopSurvey 
 . 

11. For at flytte spørgsmålet til en anden position se: Move questions to different 
position 

 
3.4.2 Lukkede spørgsmål 
 
Lukke spørgsmål er spørgsmål hvor du definerer svarene på forhånd. Respondenten 
kan så vælge at sætte kryds i de svarmuligheder du giver han/hende: 
  
Sådan oprettes et lukket spørgsmål: 

Når du er i Design kan du se hovedskærmen.  

1. Klik på   knappe hvis ikke siden i forvejen er tom.  
Eller åben et skema via Filer og Åbn, hvis du ønsker at tilføje et lukket 
spørgsmål til et eksisterende skema. 
 

 
 

2. Fra Spørgsmål type drop down listen, vælg Lukket Spørgsmål. 
3. Nu kommer en ny valg linje til syne: 
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4. Fra Antal svarmuligheder drop-down listen, vælg et antal. For eksempel hvis 
du vælger ”4”, så oprettes der 4 svarmuligheder til spørgsmålet. 

5. For at placerer svarmulighederne i separate kolonner skal du stille Antal 
kolonner drop down listen. 

6. Hvis du ønsker at respondenten skal kunne sætte mere end et kryds, så skal 
Multible svar være valgt. Hvis du ønsker at respondenten kun skal kunne 
sætte et kryds, så skal Multible svar være fra valgt. 

7. Ønsker du at bruge dropdownliste eller liste i Internet-versionen af 
spørgeskemaet, kan du vælge dette i dropdown boksen yderst til højre: 

 
(Bemærk at du først kan se denne ændring når du kommer til online-editoren, i 
Design vil det lukkede spørgsmål se ud som understående) 

8. Klik på Opret knappen til venstre 
9. Spørgsmålet indsættes nu på siden 

 

 
 
10. Klik direkte på teksten, og overskriv med det spørgsmål du ønsker at stille 
11. Klik direkte på teksten, og overskriv med de svar du ønsker at have 

 
 

 
 
 
 
1. Højre klik på overskriften af det lukkede spørgsmål giver følgende muligheder: 
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 Delete – Sletter spørgsmålet og alle svargrupper.  
  Indsæt ny svarmulighed – Tilføjer en ny svarmulighed til 

spørgsmålet. 
 Sorter svargrupper – Sorterer svargrupperne i alfabetisk orden. 
 Indstil Facitliste – Facitlisten giver mulighed for at give en værdi til 

hver af svarmulighederne, som efterfølgende kan bruges til E-learning og 
test. Hvis man bruger faciliteten til den indbyggede Før Og Efter måling, 
skal man angive et rigtigt svar som 100 point, og et forkert som 0 point. 
Der kan ikke angives point over 100. 

 Multiple svar – Hvis valgt kan respondenten sætte mere end et kryds. 
 Gem i spørgsmålsdatabase – åbner og overfører spørgsmålsteksten til 

spørgsmålsdatabase vinduet. 
 Hjælp – Åbner hjælpefilen. 
 Skjul i Html – bruges ikke endnu, men er forbeholdt en senere version 

af DeskTopSurvey 
 Internet stil: Her kan du stille/ændre internet stilen for det lukkede 

spørgsmål. 
2. For at flytte spørgsmålet til en anden position se: Move questions to different 

position. 
 

3.4.3 Skala spørgsmål 
Skala spørgsmål bruges til at få et eller flere kriterier målt på en skal fra og til en 
bestemt værdi. Det kan være fra meget godt til meget dårligt, eller hvor vigtigt man 
anser noget for at være. Du kan bruge de skalaer vi har lavet i forvejen, eller bygge 
dine egne. DeskTopSurvey understøtter brugen af dobbeltskalaer, så det samme 
kriterium/spørgsmål kan måles på to forskellige skalaer på en gang. 
 

Når du er i Design kan du se hovedskærmen.  
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1. Klik på   knappe hvis ikke siden i forvejen er tom.  
Eller åben et skema via Filer og Åbn, hvis du ønsker at tilføje et Skala 
spørgsmål til et eksisterende skema. 
 

 
 

2. Fra Spørgsmål type drop down listen, vælg Skala Spørgsmål. 

 
 

3. Nu kommer en ny valg linje til syne:  
 

 
 

4. For at vælge hvor mange kriterier (underspørgsmål) skala spørgsmålet skal 
indeholde, vælg et antal fra Antal kriterier. 

5. Fra Skala 1 FRA kan du vælge hvorfra din skala skal gå 
6. Fra Skala 1 TIL kan du vælge hvor din skala skal gå til 
7. Benævnelser (hvad de enkelte værdier repræsenterer) kan sættes ved at trykke 

på  knappen ud for hver skala.  
 

Note: Benævnelses teksten bruges til at lave en underoverskrift som 
automatisk opdateres. Du behøver altså kun at udfylde benævnelserne. 

8.  
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9. For hvert skala punkt kan du skrive benævnelsen, for eksempel: Meget godt, 
Godt, Neutral, Dårligt, Meget dårligt. 
 

10. For at hente en af de skalaer der følger med DeskTopSurvey skal du trykke på 
knappen Hent skala og gå til den folder som DeskTopSurvey er installeret i, der 
under ligger der en folder kaldet Skala 
 

11. Du kan gemme dine egne skala ved at bruge knappen Gem skala 
 

12. Du kan vælge at bruge en rullebar (slider) i stedet for afkrydsningsfelter 
 

13. Du kan vælge at bruge en drop down boks i stedet for afkrydsningsfelter 
 

14. Du kan påføre din skala en smiley illustration (bliver først vist i Online-editoren) 
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15. Vælg OK når benævnelserne er udfyldt 
 

16. Ønsker du at bruge en dobbelt skala skal du gentage processen for denne. 
 

17. Designer du et skema til print (postalt skema) og har brug for mere plads over 
hver kolonne med kryds af bokse, kan du stille Kolonne bredde 
 

18. Hvis du ikke ønsker at underoverskriften (med benævnelser) er synlig, kan 
denne slås til og fra ved at krydse af i Underoverskrift 
 

19. Klik på Opret knappen til venstre 
 

20. Nu kan spørgsmålet ses på siden 
 

  
21. Vælg den tekst du vil overskrive, den bliver markeret med grønt og blåt 
22.  Skriv dit spørgsmål. 
23. Gør dette ved alle Skala kriterium teksterne, og husk også at stil teksten hen 

over kryds af boksene. 
 

 
24. Ved højre klik på hovedoverskriften fremkommer følgende menu: 
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 Delete – Sletter hele skala spørgsmålet.  
 Edit Skala 1 – her kan du ændre benævnelser på første skala. 
 Edit Skala 2 - her kan du ændre benævnelser på anden skala. 
 Indsæt skala kriterie – Her kan du indsætte yderligere kriterier i bunden 

af spørgsmålet (hvis du ønsker at indsætte et skala kriterium midt i skala 
spørgsmålet, skal du højre klikke på det kriterium du ønsker at indsætte 
Over) 

 Gem i spørgsmålsdatabase – åbner og overfører spørgsmålsteksten til 
spørgsmålsdatabase vinduet. 

 Hjælp – Åbner hjælpefilen. 
 Skjul i Html – bruges ikke endnu, men er forbeholdt en senere version af 

DeskTopSurvey 
25. For at flytte spørgsmålet til en anden position se: Move questions to different 

position. 
 

3.4.4 Numerisk Spørgsmål 
Numeriske spørgsmål kan bruges til at indsamle tal fra respondenten. Det kan være 
ting som alder, post nummer osv. Som hovedregel bør man dog anvende lukkede 
spørgsmål da de er meget nemmere at databehandle og lave rapport på. Alle 
numeriske spørgsmål kan også senere ændres til lukkede spørgsmål ved at angive 
intervaller for hver svargruppe. 

Sådan opretter du et numerisk spørgsmål: 
 
Når du er i Design kan du se hovedskærmen.  

1. Klik på   knappe hvis ikke siden i forvejen er tom.  
Eller åben et skema via Filer og Åbn, hvis du ønsker at tilføje et Skala 
spørgsmål til et eksisterende skema. 
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2. Fra Spørgsmål type drop down listen, vælg Skala Spørgsmål. 

  
3. Nu kommer en ny valg linje til syne: 

 

  
 

4. Fra drop down listen skal du vælge hvor stort et antal cifre der maximum kan 
indtastes, så hvis det for eksempel er alder du spørger efter bør Antal cifre 
sættes til 3 

5. Klik på Opret knappen til venstre. 
6. Det numeriske spørgsmål bliver oprettet på siden. 

 

 
7. Højre klik på spørgsmålet giver følgende muligheder: 

  

 
  

 Delete – Sletter spørgsmålet. 
 Gem i spørgsmålsdatabase – åbner og overfører spørgsmålsteksten til 

spørgsmålsdatabase vinduet. 
 Hjælp – Åbner hjælpefilen. 
 Skjul i Html – bruges ikke endnu, men er forbeholdt en senere version af 

DeskTopSurvey 
8. For at flytte spørgsmålet til en anden position se: Move questions to different 

position. 
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3.4.5 Flyt spørgsmål til anden position 
Man kan flytte et spørgsmål fra en position til en anden, simpelthen ved at Dragge og 
Droppe det.  
 

1. Vælg spørgsmålet, og placer cursoren så den er en pil.  
2. Tryk venstremuseknap ned og hold den nede mens du flytter musen.  
3. Træk nu spørgsmålet derhen hvor du vil have det.  
4. Slip venstremuseknap og dit spørgsmål vil nu blive indsat på den nye position 

 
3.4.6 Indsæt Internet Sideadskillelse 
Når man laver on-line spørgeskemaer i en vis længde, kan det være praktisk at splitte 
spørgeskemaet op i skærme, i stedet for at have det hele i en lang køre. Dette gøres 
meget simpelt i DeskTopSurvey. 
 
Sådan indsætter du en Internet Sideadskillelse: 
 

1. Lav dit spørgeskema færdig, med alle spørgsmål. 
2. Vælg det spørgsmål du ønsker skal være det første på en ny skærm. For 

eksempel hvis du ønsker at spørgsmål 1 og 2 skal være på første skærm og 3 
og 4 skal være på anden skærm, så er det spørgsmål 3 du skal klikke på. Det 
valgte spørgsmål markeres med en grøn farve. 

3. Klik på Internet Sideadskillelses  knappen. 
4. Internet sideadskillelsen indsættes med rød skrift: 

 

  
5. De enkelte skærme kan ses i DTS HTML Editor.   
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3.4.7 Formater tekst 

Laver du skriftlige spørgeskemaer har du nogle forskellige muligheder for at påvirke 
udseendet af dit skema. Mulighederne er tilgængelige via værktøjslinjen. 

 

Værktøjslinjen indeholder følgende knapper: 

 - Vælg skrifttype og skriftstørrelse. 

 - Ændre stil til Fed, Italic og Understreget. 

 - Venstrestil, midterstil eller højrestil tekst. 

 - Ændre farven på skriften. 

 - Print spørgeskemaet. 

 - Opret en tekstboks til fritekst – for eksempel forklaringer eller lign. 

 - Indsæt et billede på spørgeskemaet. 

 - Hvis du sidder i et spørgeskema, som allerede er blevet fyldt med besvarelser, og 
du ønsker at fjerne nogle af spørgsmålene, så skal du huske at aktivere denne knap. 
Når den er aktiveret så vil sletning af spørgsmål også resultere i at alle svar i 
databasen fjernes på dette spørgsmål. Det kan være en praktisk funktion, hvis du skal 
videregive dele af spørgeskemaet til andre, men husk at du skal tage en kopi af hele 
projektet (alle filer) og flytte til en anden mappe, INDEN du sletter. Der er ingen 
mulighed for at få data tilbage, når først de er fjernet med denne funktion.  

Note: Når denne funktion er aktiveret og der slettes er sletningen permanent, 
så vær varsom inden du sletter spørgsmål. 

 - Indsæt Internet Sideadskillelse (beskrevet tidligere). 

 - Åben spørgeskemadatabasen Question Database. 
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3.4.8 Eget Logo 
 
Du kan vælge et andet standard logo end DeskTopSurvey. Dette influerer på alle steder 
hvor vores logo anvendes, og især på on-line undersøgelser er det en rigtig god ide at 
have dette sat til eget logo.  
 

1. Fra menuen vælger du Indstillinger og Eget logo. 
 

 
  

2. Vælg det ønskede jpg billede. 
3. Klik åbn. 
4. Nu bruges dette billede alle steder hvor logo automatisk indsættes. Du kan se 

det i HTMLEditoren. 
 

3.5 Design et spørgeskema 
For at lave et spørgeskema skal du igennem disse trin: 
 

1. Start med en ren side, vælg Filer og Ny eller tryk på knappen  . 
2. Opret de forskellige spørgsmål du ønsker: Åbne, lukkede, skala og numeriske. 

  
Note: Hver enkelt spørgsmål bliver oprettet i rækkefølge således at det 
nye spørgsmål placeres under de allerede oprettede. Du kan ændre dette 
ved at vælge et spørgsmål INDEN du trykker på Opret knappen, så vil 
det nye spørgsmål blive indsat der hvor det spørgsmål der er valgt, er 
placeret. 

3. Du kan gemme dine spørgsmål i spørgsmålsdatabasen eller hente nogle af de 

1500 spørgsmål vi har lagt ved. Klik på   for at få adgang til databasen. 
4. Når du er tilfreds med spørgeskemaet, kan du gemme det ved at trykke Filer og 

Gem og derefter give skemaet et navn. 
5. Nu er du klar til at printe skemaet eller lægge det ud på internettet. 
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3.6 Gem et spørgeskema 
Når du har oprettet alle de spørgsmål du ønsker, skal skemaet gemmes på harddisken.  
 
Fra menuen vælg Filer og Gem. 

1. I Gem Som vinduet, skriver du et navn på skemaet og trykker på Gem. 
2. Du kan altid lave nye versioner af dit spørgeskema, ved at åbne et skema, 

redigere i spørgsmålene og gemme under et nyt navn : Gem Som. Dette gør at 
du efterhånden får opbygget et bibliotek som gør det nemmere at lave nye 
spørgeskemaer. 

 
3.7 Tilføj spørgsmål til spørgsmåls database 
Du kan udvide den indbyggede spørgsmålsdatabase med dine egne spørgsmål. 

1. Højre klik på et spørgsmål, og vælg: Gem i spørgsmålsdatabase. 
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2. I vinduet som kommer frem, kan spørgsmålet nu ses. 
 

 
3. Tryk på Gem knappen nederst i venstre hjørne 
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4. Du bliver bedt om at bekræfte 
 

 
5. Tryk Yes. 
6. Spørgsmålet bliver gemt i din database. 
7. Se næste afsnit om hvordan man indsætter spørgsmål fra databasen. 

 
3.8 Indsæt spørgsmål fra databasen 
Du kan indsætte de spørgsmål du selv har gemt eller de mere end 1500 spørgsmål der 
følger med DeskTopSurvey 
Kategorierne er.: 

 Kundeanalyser 
 Medarbejderanalyser 
 Markedsanalyser 
 Diverse 
 Egne spørgsmål 

 
Note: Når du bruger spørgsmålsdatabasens 1500 spørgsmål, så kan du uden 
problemer oversætte dem til et andet sprog. Vælg Sprog på menulinjen og vælg et 
andet sprog. Alle de spørgsmål der er indsat fra databasen oversættes, og hvis du 
fører musen hen over en af de oversatte tekster, vises den oprindelige tekst. 

 
Sådan indsætter du spørgsmål fra databasen: 
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1. Åbn spørgeskema database vinduet ved at trykke på:  .  
 

 
2. Vælg hvilken database du vil søge på: tryk på Database i venstre øverste 

hjørne:  
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3. Udfyld søgefeltet med en søgetekst (valgfrit) og tryk Søg. 
4. Du kan filtrere din søgning til kun at søge efter en bestemt spørgsmålstype, vde 

at vælge typen midt i vinduet.   
5. Når du har søgt, vises en liste af spørgsmålene foroven, klik på et hvilket som 

helst spørgsmål, og det vil blive vist i den underste del af vinduet. 
6. Skala spørgsmål kan endvidere påvirkes ved at stille Skala 1 min/max og 

Skala 2 min/max til højre i vinduet. 
7. Lukkede spørgsmål kan opsættes i kolonner ved at stille Antal kolonner. 
8. Klik på Sæt ind for at indsætte spørgsmålet 

 

3.9 Spørgeskema Wizard 
Du kan også lade DeskTopSurvey udarbejde et forslag til et spørgeskema, ved at bruge 
Spørgeskema Wizarden.  
 

1. Vælg Gå til fra hovedmenuen, og derefter Spørgeskema Wizard. 
2. Vælg den type spørgeskema du ønsker, og tryk derefter på pilen nederst i 

skærmen. 
3. Vælg de områder du ønsker at spørgeskemaet skal beskæftige sig med. 
4. Klik videre på pilen nederst i skærmen. 
5. Skriv dit firmanavn i tekst feltet. 
6. Tryk på Opret spørgeskema og giv skemaet et navn. 
7. Nu kan du se skemaet i Design, og du kan naturligvis redigere de foreslåede 

spørgsmål. Bemærk at spørgsmålene er indsat fra spørgsmålsdatabasen og 
derfor kan oversættes til andre sprog ved at bruge menuen Sprog.  

 

3.10 Print/udskriv spørgeskema 
Udskriv spørgeskemaet ved at følge disse trin: 
 

1. Fra menuen vælg Filer og Print  

Eller vælg knappen  på værktøjslinjen for at åbne Print Preview vinduet.  
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2. Du kan se følgende knapper forneden: 

 

 
3. Tryk på pile knapperne til venstre for at bladre mellem siderne. 
4. Klik på Zoom ind og Zoom ud for at forstørre eller formindske spørgeskema 

previewet.  
5. For at gå tilbage til default størrelsen, klik på Zoom Reset. 
6. Til højre i vinduet har du de forskellige muligheder for at indstille udskriften. 

 Svarbokse 
 

 
 Cirkler – lav alle svarbokse om til cirkler i stedet for firkanter. 
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 Spørgsmåls overskrifter – Vælg hvorledes du ønsker overskrifterne. 
 

 
 Indram med kasse – Placerer en firkant rundt om 

spørgsmålsteksten. 
 Understreg – Understreger spørgsmålsteksten. 
 Fed – Gør spørgsmålsteksten fed. 

 Billeder  
 

 
  

 Indram – Sætter en ramme rundt om indsatte billeder.  
 

  

 
  
 Ingen – Der påføres ingen sidenumre. 
 Top – Hver side påføres et sidenummer foroven. 
 Bund – Hver side påføres et sidenummer forneden. 
 Vis total – viser hvilken side ud af total f.eks. 1/20 
 Venstre, Midt, Højre – bestemmer den horisontale position af 

sidenummeret. 

7. Klik på Print. 
8. Vælg printer og tryk print. 
9. Fortryder du så tryk på Annuller. 

 

3.11 Eksporter Spørgeskema 
Du kan gemme spørgeskemaet som RTF og Windows Metafile. 
 
Sådan gør du: 

1. Vælg Filer og Eksport. 
2. I Gem Som dialog vinduet, vælg først filtype og giv filen et navn. 
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3. Tryk på Gem. 
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4. Data Modulet 
 

4.1 Overblik 
Data modulet giver dig mulighed for at se og påvirke de enkelte udfyldte 
spørgeskemaer. Alle data, uanset om de kommer fra skriftlige spørgeskemaer, fra 
online analyser eller er scannet ind, kan ses og behandles i Data modulet.  
 
Data kan bruges på et hvilket som helst tidspunkt i interviews facen, til at se del-
resultater eller holde øje med spredning og validitet..  
 
Der er mange særlige funktioner så som, kodning af åbne, oprettelse af nye 
baggrundsvariable, samkøring af databaser, og import/eksport som ligger i 
Datamodulet. Det er ligeledes her at databasen med svar kan ”splittes” op og give helt 
nye projekter, til for eksempel afdelings rapporter og lign. 

  

4.2 Åbn Data Modulet 
 
Sådan åbnes Data modulet,  

7. Dobbeltklik DeskTopSurvey ikonet  på dit skrivebord 
eller 

8. Klik Windows Start menu|Programmer|mmb software aps|desktop 
survey|DesktopSurvey 
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9. Sådan ser startskærmen ud: 
 

 

10. For at køre DeskTopSurvey på dansk: klik på det danske flag   

11. For at køre DeskTopSurvey på engelsk: klik på det engelske flag   
12. Vælg Data.  

  

4.3 Data Menu-linjen  
Menu-linjen i Data modulet består af: 
 

Menu Image Description 



  DeskTopSurvey 6.0 Bruger Manual 
 

 
© 2010, MMB SOFTWARE ApS.  32 

File 

 

1. Åbn – åbner 
en analyse. 

2. Gem – 
Gemmer de 
indtastede 
svar. 

3. Exit – Lukker 
programmet. 

Go To 

 

1. Design – Går 
til Design 
modulet. 

2. Rapport - 
Går til Rapport 
modulet. 

3. Respondent 
Nr? – Går til 
en bestemt 
record/respon
dent i 
databasen. 

Search 

 
 

1. Søg i åbent 
spørgsmål – 
Søger efter 
tekst i åbne 
spørgsmål. 

2. Søg i ID – 
Søger i ID 
felter. 

Import/Export  

 

1. Import - 
Importer en 
.csv 
(semikolon 
separeret fil) 
med 
besvarelser  

2. Importer fra 
Internet – 
Importerer 
resultatfilen 
skabt af On-
line analysen. 

3. Importer fra 
Internet (via 
FTP) – Henter 
resultaterne 
fra online 
analysen. 

4. Kopier 
aktuelle 
skema – 
bruges til at 
indsætte det 
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aktuelle 
skemas 
besvarelser i 
for eksempel 
word.  

5. Kopier alle 
skemaer – 
bruges til at 
kopierer alle 
skemaer som 
så kan 
indsættes i 
andre 
programmer. 

6. Respondent-
liste til 
udklipsholde
r – Kopier alle 
ID felter. 

7. Gem 
skemaer i fil 
–Gem alle 
skemaer i en 
rtf file, som 
kan åbnes i 
bl.a. Word. 

8. Gem i 
individuelle 
filer – Gem 
alle skemaer i 
individuelle rft 
filer, som kan 
åbnes i bl.a. 
Word. 

9. Eksporter i 
CSV format – 
Eksporterer 
alle skemaer i 
semikolon 
separeret 
format, som 
kan læses af 
andre 
databaser. 

New 
Questions 
 

 

1. Indsæt 
baggrunds-
variable – 
Kør yderligere 
informationer 
om den 
enkelte 
respondent på 
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skemaet. For 
eksempel 
køn/alder eller 
A,B,C kunde. 

2. Lav 
numeriske 
værdier til 
lukkede 
spørgsmål – 
Lav intervaller 
og nye 
svargrupper, 
gør det nemt 
at segmentere 
i rapport. 

3. Lav kursus 
id felter om 
til lukkede 
spørgsmål –
Bruges til at 
oprette hver 
enkelt kursist 
som en 
svargruppe, 
hvilket giver 
udvidede 
segmenterings
muligheder. 
Laver også 
feltet ”kursus 
instruktør” om 
til et lukke 
spørgsmål. 
Begge 
placeres i 
bunden af 
skemaet. 

 
Advanced 

 

1. Split 
analyser op 
– Split 
databasen i 
mindre dele, 
på et hvilket 
som helst 
spørgsmål. 

2. Split 
analyser op 
(advanceret) 
Split 
databasen i 
mindre dele 
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ved at 
kombinere 
flere 
spørgsmål 
som filter. 

3. Indsæt ID – 
Her kan 
registres 
identitet på 
respondenten. 

4. Indsæt ID 
(kursus 
mode) – her 
kan 
registreres 
identitet på 
den enkelte 
kursus-
deltager. 

  

4.4 Åbn spørgeskema 
Du kan se og gennegå de enkelte udfyldte spørgeskemaer i analysen. F.eks. hvis en 
analyse indeholder 250 besvarelser, kan du se dem enkeltvis i Data modulet. Sådan 
åbner du et spørgeskema: 

1. Fra Filer vælger du Åbn. 
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2. Vælg det spørgeskema du ønkser at åbne.  
 

 
3. Øverst i venstre hjørne kan du se hvilken record/respondent du er på, samt hvor 

mange records/respondenter der er i alt. 
 

 
4. For at gå videre til næste respondent, skal du klikke på knappen Næste i 

bunden af vinduet. 
5. For at gå en respondent tilbage skal du klikke på knappen Forrige i bunden af 

vinduet. (Note: Du kan bruge Gå Til og Gå til respondent nr, hvis du vil 
springe til en hvilken som helst record) 

6. For at få et nyt og ikke udfyldt skema, skal du trykke på knappen Ny. Så 
oprettes der en tom record/respondent, som du så kan taste besvarelser ind i. 
Ny respondenter/records placeres altid sidst i databasen.  

7. Hvis du laver ændringer, kan du gemme disse ved at klikke på knappen Gem  
Note: Gem sker automatisk, når man bruger andre knapper eller forlader 
programmet. 

8. For at slette en record/respondent, klik på knappen Slet. 
9. For en sikkerheds skyld bliver du bedt om at bekræfte dit valg. Det er kun den 

record/respondent du står på der bliver slettet. 
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10. Ud for hvert åbent spørgsmål, kan du se en knap der hedder Ny gruppe 

 
 
Hvis du ønsker at kode dine åbne besvarelser, så de senere kan bruges til at 
lave statistik på, kan du oprette valgfrie svargrupper under det åbne spørgsmål 
ved at bruge denne funktion.  

 Tryk på Ny gruppe knappen ved siden af det åbne spørgsmål Open 
question. 
 

  
 I dialog boksen skal du taste hvilket navn din svargruppe skal have. 
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 Tryk OK, så kommer svargruppen frem under spørgsmålet. 

 
 Ønsker du at slette en svargruppe igen, kan du højre klikke direkte på 

den og vælge Delete. 
 
 

11. Hvis du højreklikker i et åbent felt, får du mulighed for at vælge ”Auto Code 
Answers”. Denne funktion laver automatisk en svargruppe for hvert udfald i det 
åbne spørgsmål og krydser denne af hvor den forekommer. Funktionen bruger 
udelukkende linie 1 i det åbne spørgsmål og skal bruges med varsomhed.  

12. Der kan max oprettes 50 svar under hvert åbent spørgsmål. 
13. Du kan importere data direkte ind i skemaet fra andre kilder: Se Importer Data. 

  
14. Du kan påføre nye spørgsmål også kaldet baggrundsvariable til skemaet som 

kan være spændende at krydse med analysens resultater. Se mere under Tilføj 
baggrundsvariable 

 
4.4.1 Save Questionnaire 
After you have added new records, modified the responses, added data, or changed the 
question type, you can save this .mmb file.   
To do so,  

1. From the File menu, click Save. 
2. The system saves this file in the same location from where you opened the 

.mmb file. 
 

4.5 Yderligere funktioner 
 
4.5.1 Importer Data - Overblik 
DeskTopSurvey kan modtage data fra andre kilder, igennem tekstfiler så som komma 
og semicolonseparerede filer. Alle databaser og regneark er i stand til at gemme i disse 
formater og er derfor mulige at køre sammen med DeskTopSurvey. 
Spørgeskemaet skal være oprettet, og derefter kan man importere på forskellige 
måder:  

 Importer filer gemt i csv format 
 Påkør data på en eksisterende analyse/database 
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4.5.2 Importer Data fra csv fil 
Sådan gør du:  

1. Vælg Import fra Import/eksport menuen.  
2. Vælg csv filen. Derefter skal du kople den rigtige kolonne sammen med de 

rigtige spørgsmål. 
3. Sådan ser første vindue ud:  

 

 
4. Øverst vælger du hvilket tegn der adskiller de forskellige data felter i din csv fil. 

Du kan vælge mellem Semikolon, komma, mellmrum eller tabulator.   
5. Hvis den første linje i din csv fil indeholder navne på felterne, så sæt kryds i 

feltet ”Første række indeholder feltnavne”. 
6. Tryk på knappen Næste. 
7. I det næste vindue, kan du se følgende: 
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 Feltnavn – Viser hvilket felt i csv filen der er valgt.   
 Spørgsmål – Her vælger du hvilket spørgsmål i din analyse der skal 

modtage dataene fra dette felt.  
 Type – Her vælges hvad det er for en type data der skal importeres fra 

dette felt. Er det en værdi (skala spørgsmål) eller en position? Det kan 
også være et tekst felt eller en binær (0/1) til et multipelt spørgsmål..  

 Svargruppe. – Bruges når det er et multibelt lukket spørgsmål der skal 
inddateres i binær form, hvor hver kolonne indeholder 0/1 0= ikke 
besvaret og 1= besvaret. Angiv her hvilken svargruppen der skal 
inddateres til.. 

8. Når du har indstillet alle datafelter og hvilke spørgsmål de skal importeres til,  er 
det en god ide at gemme disse indstillinger i en importdefinitions fil, tryk på gem 
og giv denne fil et navn. 

9. Tryk på Udfør. 
10. Dataene bliver nu lagt ind som nye records/respondenter. 

 
 
4.5.3 Importer resultater fra Online analyser 
Når du har lavet en online analyse, og ønsker at downloade resultatet kan dette gøres 
på to måder. Hvis du har indstillet FTP oplysninger, overføres resultaterne automatisk 
fra nettet. Hvis ikke, skal du selv downloade filen og derefter importere den. Fra en fil 
man selv har downloaded gør du således: 
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1. Fra Import/eksport menuen skal du vælge Import fra Internet.  
2. Dette vindue kommer frem. Du kæn vælge at slette de respondenter/records 

som eventuelt findes (hvis du har hentet del resultater tidligere) og du kan 
vælge at undlade at importere dem, som ikke har været hele vejen igennem 
skemaet til og med sidste side. 
 

 
 

3. Klik på OK og vælg resultatfilen som du selv har hentet fra serveren. 
4. Besvarelserne bliver importeret. 

 
4.5.4 Import Data from FTP 
Når du har lavet en online analyse, og ønsker at downloade resultatet kan dette gøres 
på to måder. Hvis du har indstillet FTP oplysninger, overføres resultaterne automatisk 
fra nettet. Hvis ikke, skal du selv downloade filen og derefter importere den. Sådan gør 
du hvis du har registreret FTP oplysningerne da du oprettede online analysen. 
 

1. Fra Import/eksport menuen skal du vælge Import fra Internet.  
2. Dette vindue kommer frem. Du kæn vælge at slette de respondenter/records 

som eventuelt findes (hvis du har hentet del resultater tidligere) og du kan 
vælge at undlade at importere dem, som ikke har været hele vejen igennem 
skemaet til og med sidste side. 
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3. Klik på  OK. 
4. Nu hentes dataene fra serveren og lægges ind. 

 

4.6 Eksporter Data 
Data kan eksporteres til andre programmer, både som filer og via udklipsholderen. Du 
kan kopierer fra Data modulet på følgende måder: 

 Copy 
 Copy all 
 Export respondent list to clipboard 
 Save all to file 
 Save to individual files 
 Export in CSV format 

 
4.6.1 Kopier aktuelle skema 
Hvis du har brug for at få dataene fra et enkelt skema over i et andet program, så kan 
du via udklipsholderen gøre dette. 

1. Vælg Import/Eksport fra menuen. 
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2. Vælg Eksport og Kopier aktuelle skema. 
 

 
3. Gå til det program du ønsker at indsætte dataene i. 
4. Vælg Rediger og Indsæt eller tryk CTRL+V. 
5. Dataene bliver nu indsat. 

 
4.6.2 Kopier alle skema 
Du kan også vælge at kopier ALLE skemaer til udklipsholderen:. 

1. Vælg Import/Eksport fra menuen. 
2. Vælg Eksport og Kopier alle skema. 
3. Gå til det program du ønsker at indsætte dataene i. 
4. Vælg Rediger og Indsæt eller tryk CTRL+V. 
5. Dataene bliver nu indsat 
 

4.6.3 Respondentliste til udklipsholder 
Hvis der er ID på skemaerne, enten fordi det er kørt på, spurgt om via online skemaet 
eller måske tastet ind i ID felterne, så kan du få en respondentliste kopieret til 
udklipsholderen. 

1. Vælg Import/Eksport fra menuen. 
2. Vælg Eksport og Respondentliste til udklipsholder. 
3. Gå til det program du ønsker at indsætte dataene i. 
4. Vælg Rediger og Indsæt eller tryk CTRL+V. 
5. Listen bliver nu indsat 

 
4.6.4 Gem skemaer i Fil 
Du kan vælge at gemme alle skemaer i et format der hedder RTF. RTF formatet har den 
fordel at det kan læses af alle tekstbehandlere, både Word, WordPerfect, OpenOffice 
osv. 

1. Vælg Import/Eksport fra menuen. 
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2. Vælg Eksport og Gem skemaer i fil. 
3. Giv filen et navn og tryk Gem. 

 
4.6.5 Gem skemaer i individuelle filer 
Du kan vælge at gemme alle skemaer i et format der hedder RTF. RTF formatet har den 
fordel at det kan læses af alle tekstbehandlere, både Word, WordPerfect, OpenOffice 
osv. Denne funktion opretter en fil per respondent. Navnet på filen er enten et 
respondent nummer eller ID hvis ID er brugt. 
  

1. Vælg Import/Eksport fra menuen. 
2. Vælg Eksport og Gem skemaer i individuelle filer. 
3. Vælg en folder hvor filerne skal oprettes og tryk Gem. 
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4.6.6 Eksporter i CSV Format 
Alle data kan også eksporteres til en CSV fil (også kaldet semicolon separeret fil) Så 
kan de læses af andre programmer så som Excel og Access. 

1. Vælg Import/Eksport fra menuen. 
2. Vælg Eksport og Eksporter i CSV format. 
3. I eksport vinduet kan du se alle spørgsmål i analysen, ud for hver er angivet den 

type som vil være styrende for hvordan dataene eksporteres. T = som tekst, M 
= som multibelt (0/1), S = som sigle choice og N = som numerisk. 
 

   

 
4. Hvis du ønsker at eksportere ID felterne ogsæ, så kryds af i Eksporter ID felter. 
5. Klik på Eksport. 
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6. Giv filen et navn og tryk Gem. 
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4.7 Indsæt baggrundsvariable 
 
Du kan køre yderligere informationer sammen med din analyse. Hvis du for eksempel 
laver en kundeanalyse, kunne det måske være interessant at få oprettet et spørgsmål 
der angiver hvor fra i landet kunden er, eller om det er en A/B eller C kunde. Sådan gør 
du: 

1. Vælg Nye spørgsmål fra menulinjen. 
2. Væg Indsæt baggrundsvariable. 
3. I dialog vinduet der popper op skal du stille følgende felter: 

 

 
 Vælg Nøglefeltet. Dette felt er det åbne spørgsmål der indeholder det 

den unikke kode, som identificerer netop denne respondent. Det kan 
være det password som han/hun har brugt ved online analysen, men kan 
for så vidt være en hvilken som helst ting, så længe den er unik. Det 
første felt i den semicolon separerede fil, som man vil køre på analysen, 
skal så indeholde den samme kode. Så matches de to, og de 
efterfølgende data køres på respondenten. Det nemmeste er at lave et 
excel ark, og så have det unikke nøglefelt som første kolonne, og 
efterfølgende kolonner kan så indeholde de baggrundsvariable som skal 
køres på skemaet. 

 Position Firmanavn. Vælg hvilken kolonne/position som firmanavnet 
står på i den semicolonseparerede fil. Så sættes denne oplysning ind i ID 
feltet Firmanavn. Efterlades den tom, indsættes der intet i feltet 
Firmanavn. 

 Position Kontaktperson. Vælg hvilken kolonne/position som 
kontaktperson navnet står på i den semicolonseparerede fil. Så sættes 
denne oplysning ind i ID feltet Att. Person. Efterlades den tom, 
indsættes der intet i feltet Att. person. 

 Vælg den semicolon separerede fil. En nem måde at oprette den på, er 
ved at bruge et regneark (f.eks. Excel), og så bruge Gem Som og vælge 
semicolon separeret i filtype. Husk at nøglefeltet SKAL stå som den første 
kolonne/felt. 

4. Klik OK. 
5. Alle data matches nu, og hvis der er yderligere informationer/kolonner efter 

nøglefeltet og ID felterne, så oprettes der automatisk lukkede single choice 
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spørgsmål, hvor svargrupperne så svarer til de forskellige udfald. F.eks. hvis 
man laver en semicolon separeret fil med : 

 Password i felt/kolonne 1 
 Firmanavn i felt/kolonne 2 
 Person navn i felt/kolonne 3 
 ”Mand” eller ”Kvinde” i felt/kolonne 4 
 ”Funktionær” eller ”Timeløn” i felt/kolonne 5 
6.  Så vil du når du trykker OK, blive spurgt om hvad overskriften til spørgsmålet 
der har svargrupper med værdier ”mand” og ”kvinde” skal hedde, og det samme vil 
ske med ”funktionær og timeløn”. 2 nye spørgsmål bliver så oprettet i bunden af 
skemaet, og indgår på linje med resten af analysen.  
7. Specielle påkørsler: 
 
Brug Respondentnummer: Hvis dette felt er krydset af, vil respondentrække 
følgen være afgørende for hvad der bliver kørt på. Dvs. at der ikke bruges et unikt 
felt, men af linie 1 køres på respondent 1, 2 på 2 osv. 
 
Påkør numerisk : Lav en liste hvor det unikke felt er først, og derefter kommer et 
tal. De to felter skal være adskilt af et semicolon. Eks:  
A2B7H6G7;1250 
B6B7H4G2;1450  
Funktionen opretter et numerisk spørgsmål, finder det pågældende kodeord (unikke 
felt) og sætter tallet ind i det numeriske spørgsmål. 
 
Påkør Åbne: Lav en liste hvor det unikke felt er først, og derefter kommer en 
tekst. De to felter skal være adskilt af et semicolon. Eks:  
A2B7H6G7;”God ide med konkurrencen på messen” 
B6B7H4G2;”Jeg kunne bedre lide det gamle design” 
Funktionen opretter et åbent spørgsmål, finder det pågældende kodeord (unikke 
felt) og sætter teksten ind i det åbne spørgsmål. 
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4.8 Lav numeriske værdier til lukkede spørgsmål 
Det kan være en fordel at have lukkede spørgsmål i stedet for numeriske, og det 
bruges denne funktion til at opnå. 
Sådan gør du, 

1. Åben den analyse der indeholder det numeriske spørgsmål du vil transformere. 
2. Vælge fra menuen: Nye spørgsmål og Lav numeriske værdier til lukkede 

spørgsmål. 
3. I denne dialog boks, skal du sætte følgende: 

 

  
4. Vælg spørgsmålet der skal transformeresi drop downlisten Vælg Numerisk 

spørgsmål. 
5. I Svargruppe tekst skriver du de svargrupper du ønsker i det nye lukkede 

spørgsmål. 
6. Sæt Fra og Til så det passer med det interval der skal afkrydses i den nye 

lukkede spørgsmål 
7. Klik på Opret. 
8. Det nye lukkede spørgsmål placeres i bunden af dit skema 
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4.8.1 Lav kursus id felter om til lukkede spørgsmål 

Hvis du har brug for at have hver enkelt respondent som en svargruppe for sig, for 
eksempel hvis du bruger DeskTopSurvey til at evaluerer et kursus, hvor du gerne vil 
kunne se den enkeltes besvarelse, så kan du transformere alle Kursus ID felter om 
til svargrupper under et lukket spørgsmål. Samtidig oprettes Kursus Instruktør 
feltet som et lukket spørgsmål, hvilket gør at kurser kan segmenteres individuelt.  
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4.9 Indsæt ID 
DeskTopSurvey har mulighed for at opbevare respondentens identitet sammen med 
skemaet. Dette giver mulighed for flere gode faciliteter, så som ”drill down” til det 
enkelte interview i DeskTopSurvey Vieweren eller måske åbne spørgsmål med 
angivelse af hvem der har svaret hvad.  
 
ID kan inddateres direkte i DATA modulet, eller kan køres på via Indsæt 
baggrundsvariable. 
Således inddateres ID direkte i Data: 
 

1. Fra menu vælgers Avanceret. 
2. Vælg Indsæt ID. 
3. Øverst i skærmen indsættes nu følgende felter: 

 

 
4. Udfyld felterne for det pågældende skema, tryk Næste og fortsæt processen til 

alle skemaer er udfyldt med ID. 
 
4.9.1 Indsæt ID (kursus mode) 
Hvis du bruger FØR og EFTER måling, skal man give hver enkelt respondent en 4 cifret 
unik kode, og hans/hendes før og efter skema skal inddateres som separate skemaer, 
hvor man trykker på Knappen Før, (som så skifter til teksten: Efter). Programmet kan 
så ”trække” de to resultater fra hinanden og andre interessante opstillinger. Se mere i 
Rapport sektionen. 
Sådan inddateres ID (kursus mode)  

1. Vælg Avanceret fra menuen. 
2. Vælg Indsæt ID (kursus mode). 
3. Du kan nu se følgende felter: 

 

 
4. Koden skal være individuel og på 4 cifre. Navn er valgfrit. 
5. For at forbinde Før skemaet med Efter skemaet, skal du bruge samme kode 

nummer. Husk også at trykke på knappen, så den står korrekt (enten Før eller 
Efter): 
 

 
6. Når alle respondenters Før og Efter skemaer er paret på denne måde, kan man 

se resultaterne under fanen Special i Rapport modulet. 
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4.10 Split analyser op 
Analysens resultater kan splittes op i mindre del-databaser. Hvis for eksempel du har et 
spørgsmål der hedder: ”Hvilken afdeling arbejder du i” og der er angivet 6 forskellige 
afdelinger, kan du måske have brug for at få et skema der kun indeholder data fra den 
enkelte afdeling. Det er her man bruger denne split funktion. 
 
Alle spørgsmål kan bruges til at splitte på (dog undtager numeriske) Alle split laver nye 
kopier af databasen, så der sker altså ikke noget med din originale database af svar. 
Sådan gør du: 

1. Vælg Avanceret fra menuen. 
2. Vælg Split analysen op. 
3. Vælg det spørgsmål som du ønsker at bruge til at splitte på, der skabes et 

skema med respondenter for hver svargruppe der findes til spørgsmålet. 
 

 
4. Klik på OK. 
5. Vælg hvor filerne skal placeres. 

 
4.11 Split analyser (avanceret) 
Hvis du har brug for at kombinere 2 spørgsmål kan du bruge denne funktion. Den gør 
nøjagtig det samme som Split analysen op, men her kan du vælge at kombinere 2 
svarmuligheder fra samme eller to forskellige spørgsmål, og du kan brug Og samt Eller 
betingelser. 
Sådan gør du: 

1. Vælg Avanceret fra menuen. 
2. Vælg Split analyser (avanceret) 
3. I vinduet der popper op, skal du vælge 2 spørgsmål, samt afkrydse en 

svarmulighed under 
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hver:

  
 Vælg et spørgsmål i den venstre drop-down liste. 
 Svarmulighederne listes. 
 Vælg hvilken svarmulighed der er en betingelse for at være med i det 

nye projekt/database. 
 Gør det samme i højre side. 
 I midten skal du stille om begge skal være krydset af (altså både den i 

højre og den i venstre) eller om det kun er den ene betingelse der skal 
være opfyldt. Og betyder begge, Eller betyder en af dem. 

4. Giv det nye projekt/database et navn. 
5. Tryk på Gem 
6. Gentag processen eller tryk luk. 
7.   

4.12 POP3 
Der er ingen hjælp til denne funktion. Kontakt support. 
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5. Rapport Modulet 
 
5.1 Overblik 
Rapport modulerne giver dig mulighed for at analyserer de svar der hentes ind, samt at 
opstille professionelle analyserapporter til din virksomhed. Mulighederne er mange, 
blandt andet kan man kigge på fordeling, gennemsnit, kvalitetskort, man kan 
segmentere, filtrerer lave pivot tabeller og meget meget mere. Det meste er lavet som 
”peg og Klik” og generelt for de 2 rapport moduler gælder, at databasen bagved ikke 
bliver ødelagt uanset hvilke tiltag brugeren finder på..  
Rapport modulerne er meget grafisk orienterede værktøjer, så det meste laves direkte i 
grafer og lidt i tabeller. Hvis du foretrækker at få alle tal ”ud” og over i Excel, så kan 
dette gøres med få klik, men vi anbefaler at du bruger lidt tid på at sætte dig ind i 
mulighederne, da excel er et meget komplekst værktøj i forhold til den simple 
brugerflade der er i for eksempel DTSVieweren. Alle rapporter der laves kan gemmes i 
gængse formater (pdf er nok den mest brugte) 
 
DeskTopSurvey indeholder 2 rapport generatorer:  

 Rapport – Den er fantastisk til på ingen tid at lave store mængde rapport bilag. 
Den stiller det hele op for en, men til gengæld må man så finde sig i, ikke at 
have særlig mange redigeringsmuligheder. Brug den flittigt, den vil spare dig for 
tonsvis af timer.. 
  

 DTSViewer – Den ”smarte”, som på en meget simpel måde gør alle til analyse 
eksperter. Klik på et spørgsmål på listen, og vupti har du svaret i en flot og nem 
forståelig graf. Når man kombinerer Viewerens lynhurtige adgang til resultaterne 
med f.eks word, så kan man meget hurtigt lave overbevisende konklusioner og 
ledelses resuméer.  
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6. Rapport 
 
6.1 Åbn Rapport 
Sådan starter du Rapport modulet: 

1. Dobbeltklik DeskTopSurvey ikonet  på dit skrivebord 
eller 
 

2. Klik Windows Start menu|Programmer|mmb software aps|desktop 
survey|DesktopSurvey 
 

3. Sådan ser startskærmen ud: 
 

 

4. For at køre DeskTopSurvey på dansk: klik på det danske flag   
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5. For at køre DeskTopSurvey på engelsk: klik på det engelske flag   
1. Vælg Rapport. 
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6.2 Rapport Menuer 
Rapport menu indeholder følgende punkter. 
 
Menu Image Description 
Filer 

 

1. Åben – Åbner en 
analysefil 

2. Exit – Lukker 
programmet 

Gå til 

 

1. Design – Går til 
Design modulet. 

2. Data – Går til Dat
modulet. 

3. Viewer- Går til 
DTSViewer 

Indstillinger 

 

 

Totaler: 
1. Totaler – 

Bestemmer 
hvorledes totaler 
beregnes: 

2. Antal Respon-
denter – Totaler 
beregnes ud fra 
hvor mange der I 
deltager I analyse

3. Antal svar – 
Beregner udfra hv
mange svar der er

4. Bruger defineret
Du kan selv beste
me hvorledes stor
N sættes. 

 
Side Designs: 
 

1. Klassisk – Det 
oprindelige design
på rapport sider 

2. Type 1 – Opstiller
liggende 
søjlediagrammer o
med tabel 

3. Type 2 – Opstiller
Søjlediagrammer 
som fylder hele 
siden 

 
Set Colors – Her kan du 
stille de farver som du vi
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have på grafen og på 
tabellerne. Farverne slår 
igennem på alle 
rapportsider 

Advanceret 

 

1. Sammenligning 
analyser (ens 
opbygning) – 
sammenlig analys
der har samme 
opbygning 

2. Sammenligning 
analyser (uens 
opbygning) – 
Sammenlig 
fællesmængden af
analyser. 

3. Læg analyser 
sammen – Slå en
opbyggede analys
sammen til en 
samlet fil. 

4. Krydstabuler 
(tabel form) – 
kopierer 
resultaterne til et 
regneark. 

5. Skab nye variab
Skaber nye 
spørgsmål på 
baggrund af 
kombinationer af 
nuværende 
spørgsmål. 

Eksport 

 

1. Overfør åbne 
spørgsmål til 
udklipsholder 
(uden 
svargrupper) – 
Laver en liste af 
samtlige åbne 
besvarelser. 

2. Overfør åbne 
spørgsmål til 
udklipsholder 
(sorteret efter 
svargruppe) – 
Laver liste over 
samtlige åbne 
spørgsmål, sortere
efter den 
kodning/inddeling 
der er lavet i Data
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3. Resultater til 
Clipboard – 
kopierer den aktiv
rapports resultate
til clipboardet.  

 
Print 

 

1. Udskriv valgte 
side – Udskriver 
den valgte side. 

2. Udskriv alle side
– Udskriver hele 
rapporten. 
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6.3 Rapport sider 
 
6.3.1 Typer af Rapportsider 
Man kan vælge mellem 4 grundtyper af rapport opstillinger: 

 Fordeling 
 Gennemsnit 
 Kvaliteteskort 
 Segmentering 

 
Note: Når du dobbeltklikker på et spørgsmål I venstre side, så vil det blive 
kopieret til højre side. Dobbeltklik på det i højre side, så vil der komme en 
preview frem, hvor du kan se rapportsiden. 

 
Du kan påvirke udseendet af siden, ved at stille ”Side Designs” under menupunktet 
”Instillinger”.  
 
6.3.2 Fordeling 
Den mest simple og den mindst beregnede opstilling er Fordeling. Du kan aflæse hvor 
mange respondenter der har svaret hvad. Vises som standard i Søjlediagram med 
tabel, men kan indstilles til at vises i lagkager eller lign. 
 

Note: Man kan kun arbejde med en analysefil ad gangen. Hvis du åbner en ny 
analyse, vil den gamle blive lukket, inden den nye kommer frem. 

1. Vælg Filer og Åbn i menulinjen. 
2. Vælg den analyse du vil åbne (skal indeholde besvarelser). 
3. Du står som standard i Fordeling, ellers tryk på fanen Fordeling. Du kan se alle 

spørgsmål i analysen listet. 
4. Dobbeltklik på det spørgsmål du vil gøre til en del af rapporten. Spørgsmålet 

kopieres til Rapportsider til udskrivning list boksen i højre side 
 

 
5. Højre klik på et af spørgsmålene i højre side, for at se en pop op menu: 
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 Preview – Viser rapportsiden. 
 Print denne side – udskriver den aktuelle side. 
 Print Alle sider – Udskriver hele rapporten. 
 Kopier resultater til udklipsholder – Kopier tabellen med resultater, så 

den kan indsættes i andre programmer. 
 Kopier graf til udklipsholder – Kopierer grafen så den kan indsættes i 

andre programmer. 
 Sideegenskaber  

 Sorterubg – Sorter dataene på rapportsiden I faldende eller stigende 
orden. 

 Opret fodnote… - Laver en fodnote på den valgte rapport side. 
 Inverter Graf – Bytter om på skalaen (5-1 bliver til 1-5). 
 Validitet – Udregner et 95% confidens interval for den valgte rapportside.   
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6. Dobbeltklik på en side i Rapport sider til udskrivning til højre. Preview vises: 
 

 
7. Du kan zoome ind og ud. 

 

 
  

8. Du kan gå en side frem eller en side tilbage ved at trykke på pilene. 

9. Du kan forlade preview ved at trykke på  knappen.  
  

6.3.3 Gennemsnit 
Gennemsnits opstillingen kan bruges på Skala og numeriske spørgsmål, hvor et simpelt 
gennemsnit så udregnes. Totalgennemsnit og Indeks er ligeledes placeret på denne 
fane.  

1. Vælg Filer og Åbn i menulinjen. 
2. Vælg den analyse du vil åbne (skal indeholde besvarelser). 
3. Tryk på fanen Gennemsnit. Du kan se alle spørgsmål der kan vises i 

gennemsnit listet. 
4. Dobbeltklik på det spørgsmål du vil gøre til en del af rapporten. Spørgsmålet 

kopieres til Rapportsider til udskrivning list boksen i højre side. 
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5. Dobbeltklik på en side i Rapport sider til udskrivning til højre. Preview vises: 
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6. Du kan zoome ind og ud. 
 

 
  

7. Du kan gå en side frem eller en side tilbage ved at trykke på pilene. 

8. Du kan forlade preview ved at trykke på  knappen.  
  

6.3.4 Kvalitetskort 
Hvis du har brugt dobbelt skalaer i din analyse, har du mulighed for at få de to skalaer 
vist på samme graf i et plot diagram. 

1. Vælg Filer og Åbn i menulinjen. 
2. Vælg den analyse du vil åbne (skal indeholde besvarelser). 
3. Tryk på fanen kvalitetskort. Du kan se alle de relevante spørgsmål der kan 

vises. 
4. Dobbeltklik på det spørgsmål du vil gøre til en del af rapporten. Spørgsmålet 

kopieres til Rapportsider til udskrivning list boksen i højre side. 
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5. Dobbeltklik på en side i Rapport sider til udskrivning til højre. Preview vises: 
 

 
6. Du kan zoome ind og ud. 

 

 
  

7. Du kan gå en side frem eller en side tilbage ved at trykke på pilene. 

8. Du kan forlade preview ved at trykke på  knappen.  
 
6.3.5 Segmentering 
Segmentering er en vigtig del af at analysere sine data. Du kan nemt og enkelt krydse 
alle spørgsmål med hinanden. 
Sådan gør du: 
 

1. Vælg Filer og Åbn i menulinjen. 
2. Vælg den analyse du vil åbne (skal indeholde besvarelser). 
3. Tryk på fanen kvalitetskort. Du kan se alle de relevante spørgsmål der kan 

vises. 
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1. I den øverste list boks skal du dobbelt klikke på det spørgsmå som skal fungere 

som segment. Dvs. hvis du vil opdele på geografi, så skal du dobbelt klikke på 
spørgsmålet der indeholde dette. Spørgsmålet kommer til syne i den midterste 
list boks. Den midterste list boks indeholde de aktive segmenter. Du kan slette 
segmenter ved at højreklikke på dem og vælge slet. 

5. Det spørgsmål du vil have vist, segmenteret via det spørgsmål der star I den 
midterste boks, dobbeltklikker du på I den UNDERSTE list boks. Siden oprettes 
til højre i Rapportsider til udskrivning 

6. Hvis det kun er nogle af svargrupperne/segmenterne du vil have vist, så brug 
højre klik på segmentet i den midterste boks. Vælg/Fravælg giver dig mulighed 
for at slå segmenter til og fra, inden du opretter rapportsiden. 

7.  
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8.  

 
9. Vælg det segment du ønsker (eller flere).  
10. Tryk OK. 
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11. Dobbeltklik på det spørgsmål du vil have vist segmenteret.  
 

 
12. Nu vil du se at segmenterne er begrænset til dem du har valgt 

 
13. Du kan zoome ind og ud. 

 

 
  

14. Du kan gå en side frem eller en side tilbage ved at trykke på pilene. 
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15. Du kan forlade preview ved at trykke på  knappen.  
 
6.3.6 Print Rapporten 
Udskriv dine rapporter. 
 
For at udskrive skal du, 

1. Fra menuen Filer vælge Print 
2. Vælg den printer du vil bruge 

 

 
3. Tryk OK. 
4. Rapporten printes. 

 
6.4 Avancerede muligheder 
 
6.4.2 Sammenlign analyser  
Hvis du ønsker at lægge 2 analyser sammen, men du har brug for at kunne segmentere 
på dem efterfølgende, f.eks. kan det være en gentagelse af en analyse hvor du vil 
kunne se en trend, så kan du bruge denne funktion.  

Sammenlign analyser (Ens opbygning) 

Ens opbygning betyder at alle spørgsmål og placeringer er ens I struktur  
1. Vælg Avanceret fra menulinjen og vælg derefter Sammenlign analyser (ens 

opbygning) 
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1. Skriv betegnelse/navn på den første analyse. 

2. Tryk på  og vælg den første analysefil. 
3. Gentag processen med ligeså mange ens opbyggede analyser du har brug for at 

sammenligne. 
4. Når du er klar så tryk på Opret knappen. 
5. Gem den nye sammenlagte fil under et navn du selv vælger. 
6. Filen kan nu åbnes som en almindelig analysefil.  

Sammenlign analyser (Uens opbygning) 

Du kan sammenligne 2 uens analyser, hvor det så er fællesmængden der 
sammenlignes: 
 

1.  Vælg Avanceret fra menu-linjen og vælg Sammenlign analyser (uens 
opbygning). 
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2. Vælg den første fil ved at trykke på  ud for Filnavn. 

3. Vælg den fil du vil sammenligne med ved at trykke på  ud for filnavn til 
højre i vinduet. 

4. Du kan se de spørgsmål der findes i den første analyse, og dem der matcher kan 
ses ud for til højre. Hvis der er huller, så er det fordi der ikke kunne findes et 
spørgsmål med samme ordlyd.. 

5. Hvis du ønsker at gennemtvinge en sammenligning, på trods af at 2 spørgsmål 
ikke er formuleret ens, så kan du trykke på drop downknappen til højre ud for 
spørgsmålet, og vælge det der skal sammenlignes. 

6. Der kan automatisk tilføjes et segmenterings spørgsmål i bunden af skemaet. 
Kryds af i ”Tilføj et segmentering spørgsmål …”. 

7. Udfyld navnet på segmenteringsspørgsmål (f.eks ”År” ) og udfyld de 2 felter ud 
for navnet med betegnelsen for analyse 1 og analyse 2 (f.eks. ”2008” og 
”2009”) 

8. Klik på OK. 
9. Giv filen et navn og tryk gem. 
10. Hvis du allerede har lagt 2 uens analyser sammen, kan du tilføje en tredje, ved 

at slå ”tilføj et segmenterings spørgsmål…” fra og i stedet vælge 
segmenteringsspørgsmålet i ”Tilføj en svargruppe til…” Ellers er processen den 
samme, nu med den sammenlagte fil i rude 1 og den tredje fil i rude 2.   

 
6.4.3 Læg analyser sammen 
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Man kan kombinere eller lægge analyser sammen. Det gælder så længe analyserne er 
ens i opbygning, og svarer til en tilføjelse af respondenter. Det giver god fleksibillitet, 
hvis man kombinerer denne funtion med Split analyser op, som ligger i Data. Så har 
man Lego klodser, og kan splitte og sammensætte de respondentgrupper man skal 
bruge...  

1. Vælg Avanceret fra menu-linjen og vælg så Læg analyser sammen. 

 

2. Tryk på   og vælg den første analyse. 
3. Navnet (og stien) indsættes i filnavn boksen. 
4. Gentag processen til alle analyser du ønsker at lægge sammen kan se i listen 
5. Tryk på OK knappen. 
6. Gem den nye sammenlagte analyse. 
7. Tryk på Annuller for at lukke vinduet.. 
8. Nu kan du åbne den nye fil, som fungerer fuldt ud som en almindelig analysefil. 

 



  DeskTopSurvey 6.0 Bruger Manual 
 

 
© 2010, MMB SOFTWARE ApS.  73 

6.4.4 Overfør åbne besvarelser til udklipsholder 
 Du kan få lavet lister med alle de åbne besvarelser på to måder, hvis du 

har grupperet dine åbne spørgsmål, skal du bruge “sorteret efter 
svargrupper”, hvis ikke skal du bruge ”uden svargrupper”.  

 Sådan gør du: 
 

1. Vælg Avanceret fra menulinjen og derefter Overfør åbne besvarelser til 
udklipsholder  

2. Åben din tekstbehandler (f.eks. Word ) 
3. Brug Rediger og Sæt ind 
4. Alle besvarelser indsættes I dokumentet 

 
 
6.4.5 Copy Results to Clipboard 
You can also copy only the results (that are shown in the table) in the graph to the 
clipboard and paste it in another program such as Word or Word Perfect. 

1. From the main menu, click Export menu and select Copy Results to the 
Clipboard option. 

2. Open Word application. 
3. From the Edit menu, click Paste or press CTRL+V keys. 
4. The data is pasted in the document. 

 
6.4.6 Krydstabuler (tabel form) 
Du kan få hele analysen resultat eksporteret til et regneark. 
 
Sådan gør du: 

1. Vælg Advanceret fra menulinjen og vælg Overfør resultater til Excel. 
2. Du kan nu se følgende vindue: 
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3. I Rækker skal du vælge de spørgsmål du vil have overført. Hvis du vil have 
hele analysens resultater overført, så vælg den øverste mulighed Alle 

4. Under Kolonner kan du vælge om du ønsker at få delt resultaterne op (splittet) 
på et andet spørgsmål eller baggrundsvariable. Dette svarer til at segmentere 
resultaterne. Hvis du ikke vælger nogen kolonne, overføres totaler alene. 

5. Vælg også om du vil have Antal og Procent (minumum en skal vælges). 
6. Hvis indstillet en facitliste på dit spørgeskema og derfor bruger DeskTopSurvey i 

kursus mode, kan du få overført pointsummen ved at krydse Før/Efter 
kolonne (kursus mode). 

7. Hvis du ønsker at få resultater vægtet med et af dine numeriske spørgsmål 
(omsætning, dækningsbidrag eller lign.) så kryds af i Vægtet med numerisk 
spørgsmål, samt vælg det numeriske spørgsmål i dropdown listen 

8. Klik på Overfør til udklipsholder knappen 

9.  
10. Du kan nu sætte resultaterne ind i et regneark (Rediger og Sæt ind). 
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6.4.7 Skab nye variable 
Du kan skabe og udfylde nye spørgsmål, ved at kombinere besvarelser på de 
eksisterende spørgsmål på skemaet. Dette giver dig en god fleksibilitet til at skabe 
spændende segmenter, og til at om-organiserer dine værdier. 

1. Vælg Avanceret og Skab nye variable fra menuen 
2. Indstil de forskellige parametre i vinduet: 

 

 
3. Vælg et spørgsmål fra drop-down listen Vælg spørgsmål 1. 
4. Spørgsmålet svarmuligheder listes, og du skal vælge hvilken der skal indgå i 

den nye svarmulighed under dit nye spørgsmål. (Husk også at vælge skala hvis 
du har valgt et skala spørgsmål med dobbeltskala)  

5. Vælg et spørgsmål fra drop-down listen Vælg spørgsmål 2. 
6. Spørgsmålet svarmuligheder listes, og du skal vælge hvilken der skal indgå i 

den nye svarmulighed under dit nye spørgsmål. (Husk også at vælge skala hvis 
du har valgt et skala spørgsmål med dobbeltskala)  

7. Vælg I mellem OG ELLER IKKE hvilken relation der skal være mellem dine 
valgte svarmuligheder. Vælger du OG skal begge være afkrydset for at blive 
taget med, Vælger du ELLER er det nok at den ene er afkrydset og vælger du 
IKKE skal den første være krydset af, men den anden må ikke være afkrydset 

8. Du kan vælge at koble et tredje spørgsmål på, ved at gentage processen. 
9. Klik på Opret svargruppen knappen.  
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10. Dette vindue vises: 
 

 
11. Giv din nye svarmulighed et passende navn. 
12. Klik OK. 
13. Svarmuligheden kan nu ses i feltet Oprettede svargrupper. 
14. Gentag processen med alle de svargrupper du ønsker til det nye spørgsmål. 
15. Udfyld Spørgsmåls tekst 
16. Klik på Opret spørgsmålet, så vil spørgsmålet blive placeret på Fordelingsfanen 

samt på Segmenteringsfanen 
17. Tryk på Annuller for at lukke vinduet..  
18. Når du lukker Rapport vinduet vil du blive spurgt om du ønsker at gøre de nye 

variable til permanente spørgsmål.  
  

6.4.8 Lav Rapporten i forskellige Designs og farver 
 
Der er stor forskel på hvorledes dine rapport sider ser ud, alt efter hvilket side design 
du vælger.  

 
 
Og de slår forskelligt igennem på de fordeling og gennemsnit. Prøv dig frem. 
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Set Colors: 
 

 
 
Her kan du stille de farver du ønsker på de forskellige dele. Dine valg gemmes og 
bruges næste gang du benytter Rapport. Hold musen hen over farverne for en 
forklaring (gælder ikke alle).
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7. DTS HTML Editor 
 
7.1 Overblik 
DTS HTML Editoren giver dig mulighed for at ændre udseendet på dit on-line 
spørgeskema, samt at lave alle de indstillinger du har brug for. Du kan tilføje ekstra 
tekst, logo og billeder eller smileys hen over skalaer. Det meste er simpelt og ligner 
den brugerflade du kender fra andre programmer, men da det er HTML baseret er der 
ting der er lidt anderledes end sædvanligt. Næsten al styring af hvor ting står på siden 
gøres ved at bruge tabeller, som for det meste er usynlige for din respondent.. 
 
Når du er tilfreds med dit skema kun du bruge FTP indstillingerne til at overføre 
skemaet til Internettet, og du kan bruge Email flet til at sende dine invitationer ud. 

 

7.2 Åbn DTS HTML Editoren 
1. Åben dit skema i Design modulet, vælg Internet fra menuen og Opret 

Internet analyse. 
2. Angiv et navn til analysen (ugyldige tegn kan ikke bruges). 

 
 
3. Tryk på knappen Edit/Preview 
4. Hvis projektet eksisterer i forvejen, kan du vælge at arbejde videre med det, 

eller overskrive det eksisterende. Hvis det er et nyt projekt, bliver du bedt om at 
gemme analysefilen. 

5. Nu åbner DeskTopSurvey-HTML-Edit og du kan se dit skema, som det vil se ud 
på nettet: 
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6. Du kan nu gå i gang med at lave de ændringer du måtte ønske, se mere her: 
Edit Text. 

 
7.3 Menu-linjen 
 
 

Menu Image Description 
Edit 

 

 Klip, Kopi, Sæt ind – Kan 
bruges til at kopiere og 
indsætte tekst fra en 
position til en anden. 

 Vælg alt – Alt bliver 
markeret på siden. 

 Fortryd er aktiv når der er 
redigeret. 
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Show 

 

 Tekst Størrelse – Ændrer 
den relative størrelsen på 
tekst. (ikke den faktiske) 

 Detaljer – Viser nogle af 
de kodetag som HTML 
bruger. 

 Kilde… - Viser HTML 
koden. 

Paste 

 

 Billed… - Indsætter et 
billed på siden. 

 Horizontal Linie – 
Indsætter en horisontal 
linie. 

 Hyperlink… - Indsætter 
et hyperlink på den valgte 
tekst. 

 HTML… - Indsætter rå 
HTML kode. 

 Control – Indsætter 
specielle html controls. 

 Iframe – Indsætter en 
Iframe på siden. 

 Marquee – Indsætter en 
rullende tekst på siden. 

 Object- Indsæt et object 
på siden. 

 Ny Linie – Indsæt en ny 
linie på siden. 

 Mellemrum – Indsætter 
et mellemrum. 
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Format 

 

 Style – Stiller skrifttype 
stilen. 

 Font – Ændre skrifttype. 
 Afsnit – Stil afsnit 

indstillingerne der styrer 
position eller lave et afsnit 
om til en liste. 

 Forøg indrykning – Flyt 
afsnittet til højre. 

 Formindsk indrykning – 
Flyt afsnittet til venstre. 

 Baggrund – Sæt et billede 
eller ændre 
baggrundsfarve. 

 Side egenskaber – Stil 
sideegenskaberne, så som 
link farve mm:  

 
Table 

 

 Indsæt – indsætter en ny 
række eller kolonne. 

 Slet – Sletter en række 
eller en kolonne (og alt 
den evt. indeholder). 

 Slå celler sammen – 
Lægger celler I tabellen 
sammen. 

 Split celler op – Splitter 
celler op I tabellen 

 Vis Usynlige Tabel linier 
– Viser de ellers usynlige 
linjer I en tabel. 
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Internet 

 

 Internet indstillinger – 
Her stilles de indstillinger 
der styrer hvorledes 
spørgeskemaet ”opfører” 
sig på nettet. (F.eks 
passwords) 

 E-Learning – Hvis du 
bruger facitliste og ønsker 
at lave test, så kan det 
indstilles her. 

 Indstil validering – 
Valider således at 
respondenten kun kan gå 
videre hvis han svarer 
inden for ”reglen”. 

 Jump – Sæt konditionale 
jump her (hvis der svares 
”x”, så gå til side…) 

 
 

 

 FTP Settings – Indstil FTP 
oplysningerne. 

 Slet Resultater – Sletter 
online databasen for 
resultater og nulstiller 
password listen. 

 Luk on-line analysen – 
Lukker og fjerner adgang 
til spørgeskemaet.  

 
 

 

 Email flet – Send 
invitationer og rykker ud til 
dine respondenter herfra. 

 

Other 
Buttons 

 

 

 

 Link – Tryk her for at se 
de aktive links (hvis der er 
uploaded). 

 Upload Filer – Klik her for 
at lægge spørgeskemaet 
ud på Internettet (vis ftp 
indstillingerne). 

 Ny linie – Klik her for at 
indsætte en ny linie i 
skemaet. 

 

7.4 Formater Tekst 
 
7.4.1 Editer Tekst 
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Du kan tilrette tekst direkte ved at overskrive, kopier og sætte ind eller bruge de 
formateringsmuligheder der er på menulinien og på værktøjslinien. Det foregår ligesom 
du kender fra andre programmer, ved at markere den tekst du ønsker at ændre og så 
vælge den indstilling. Vær opmærksom på at du altid kan trykke på fortryd for at gå et 
skridt tilbage. 

 

 
7.4.2 Ny linie 
HTML vil som udgangspunkt indsætte et nyt Afsnit, når man trykker på Enter 
knappen. Vi har derfor lavet en Ny linie knap, som nøjes med at indsætte en enkelt 
linie og ikke et helt afsnit.. 

 
7.4.3 Hyperlink… 

1. Vælg Indsæt og  Hyperlink. 
2. I Hyperlink vinduet skal du vælge hvilket forvalg linket skal have og hvad linket 

skal være.  
 

  
3. Klik OK. 
4. Linket indsættes. (Hvis der er valgt en tekst) 
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7.4.4 Indsæt Baggrund 
Note: Ønsker du at sætte baggrunden for alle sider, så skal dette ske ved at rette i 
style.css 
 

1. Vælg Formater fra menuen. Vælg Baggrund. 
2. Vælg billede.. og Vælg.. 
3. Følgende vindue kommer til synes: 

 

 
  
 Gå til din projektfolder (lokal folder) og vælg det billede du vil bruge. 
 Tryk på Åbn 
 Baggrunden oprettes 
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7.4.5 Vælg en Style 
 
Du kan vælge mellem 156 forskellige layouts på hvordan dit spørgeskema skal se ud. 
Det er såkaldte StyleSheets og kan derfor også nemt redigeres af en der er kyndig i 
HTML. Style drop-down boksen er den tredje boks fra venstre på skærmen. 
  

 
 

1. Fold drop-down listen ud, så kan du se at de 156 styles er delt op i 10 
undergrupper, og har farvekoder under hver.  
 

 
  

2. Vælg en style fra drop-down listen.  
3. Spørgeskemaet bliver nu vist I det nye layout  

 
 

7.4.6 Jumps 
Nogen gange har man brug for, at visse spørgsmål udløser det vi kalder et jump. Hvis 
for eksempel du spørger ”Har du bil?” så er det jo kun dem der svarer “Ja” som skal 
have spørgsmålet: “Hvilket bilmærke er det?”. Dem der svarer nej, skal ”Jumpe” 
henover dette spørgsmål og videre til en mere relevant del af skemaet. Sådan sætter 
du et Jump 

1. Vælg  Internet og Jump. 

Note: Jump er kun aktiv hvis du har delt dit spørgeskema op I 
flere skærme/sider. JUMP må IKKE bruges sammen med ”Tillad 
Afbrudt Interviews” 

2. Indstil følgene i vinduet: 
3. Vælg den side spørgsmålet der skal jumpes fra star på i Side nr: 
4. Vælg det spørgsmål der skal jumpes fra i Konditionering drop-down listen 
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Note:  
1. Du kan kun se de spørgsmål der er på den pågældende side. 
2. Hvis du jumper fra et skala spørgsmål, er det kun fra den første 

skala jumpet kan sættes. 

3. Det valgte spørgsmåls svargrupper vises. 
4. Indstil Spring til Side på de svargrupper/muligheder som skal udløse jumpet. Du 

behøver ikke stille de svargrupper der bare skal gå til næste side, kun dem der 
skal jumpe. 

5. Klik på OK. 
 

7.5 Internet 
 
7.5.1 Internet indstilling 
Du kan sætte forskellige indstillinger der har indflydelse på hvorledes dit spørgeskema 
opfører sig på Internettet. 
 
Disse indstillinger skal sættes Inden du uploader filerne til Internettet.. 
Sådan gør du: 

1. Fra menu-linjen skal du vælge Internet og  Internet Indstilling 
2. I Internet Indstillings vinduet kan du se følgende: 
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 URL der skal linkes til fra “fortsæt…” – Her kan skrives den 

hjemmeside du ønsker at respondenten skal sendes videre til, når 
spørgeskemaet er udfyldt og afsendt. Husk at der skal stå: ”http://” foran 
hvis det er en Internet-adresse. 

3. Standard Tekst (knap) Tryk på denne og indstil de standard tekster du ønsker 
skal bruges, når der indtastes forkert password, når sidste side nås osv. 
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4. CSS Indstillinger (knap) Denne knap giver direkte adgang til style sheeted, og 
du kan redigere (lave globale ændringer) her, men det er for avancerede 
brugere og kræver lidt indsigt i HTML. 

 
5. Beskyt skema med Password – Ønsker du at password beskytte adgangen til 

spørgeskemaet, skal denne mulighed være afkrydset. Når du senere trykker OK, 
vil du blive spurgt om, hvor mange passwords du har brug for (hvor mange vil 
du invitere til at svare på undersøgelsen). 
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Note:  

 Hvor mange passwords man vil generer er valgtfrit. Du bliver spurgt 
når du klikker på OK knappen, efter at du har udfyldt alle disse 
indstillinger. 

 Den foreslår selv 50 passwords, men du bestemmer selv antallet.  
 Sammen med password listen skabes også en Login side, der hedder 

analysens navn plus “-login.htm” (altså “Kundeanalyse-login.htm” fra 
eksemplet før). 

 Spørgeskemaet kan kun ses, hvis man er i besiddelse af et gyldigt og 
ubrugt password. Når et skema er helt udfyldt (sidste side er sendt) 
låses passwordet, og kan ikke længere bruges 

6. Online resultater – Hvis denne mulighed afkrydses, vil DTS oprette en ekstra 
(password beskyttet) side, som giver overblik over de besvarelser der er 
kommet. Siden kan tilgåes fra en hvilken som helst internet browser. Siden 
hedder det samme som analysen plus ”-visresultater.asp”, så hvis analysen 
hedder ”Kundeanalyse” hedder siden ”Kundeanalyse-visresultater.asp”. Du 
bliver bedt om at angive et password der skal beskytte denne side når du 
trykker på OK knappen.  

7. Tillad “afbrudt interview” – Hvis denne mulighed afkrydses, så oprettes der 
en cookie på respondentens maskine, som automatisk registrerer hvor langt 
han/hun er kommet på skemaet. Hvis respondenten så forlader et ufærdigt 
skema og senere vender tilbage til det, så vil skemaet være på det sted han/hun 
forlod. Svagheden ved denne mulighed er, at den kræver at cookies er slået til 
på respondentens maskine for at virke..  

Note: Brugeren kan fortsætte fra hvor han er stoppet tidligere. Så hvis 
han har svaret på de første 2 sider, så vil han stå på side 3 når han igen 
går ind på skemaet.  
 
JUMP må IKKE bruges sammen med ”Tillad Afbrudt Interviews” 

6. Inkluder ID felter – Sætter automatisk to ID felter ind på skemaet (Firma 
navn og Navn) så respondenten valgfrit kan være anonym eller deltage med 
navn på skemaet. Udfyldes felterne bliver navnene automatisk indsat i ID 
felterne (se Data). 

7. Før/efter måling (kursus mode) – Er det et skema med facitliste, og skal det 
registreres som en Før/Efter måling, skal dette felt afkrydses.  

8. Når indstillingerne er sat, tryk på OK. 
9. Hvis Online resultater er afkrydses kommer denne boks frem. Skriv det 

password der skal beskytte adgangen til dine resultater. 
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10. Hvis du har valg Beskyt skemaet med password, så kommer denne dialog 
frem. Angiv hvor mange respondenter du vil invitere, så laver DTS det antal 
passwords. 
 

 
11. Når vinduet lukker, er du tilbage i HTML editoren, og kan indstille de andre 

muligheder eller uploade skemaet hvis du er klar til det.. 
12. Når en undersøgelse er afsluttet, så kan alle resultater hentes, se her: Data 

module 
  

7.5.2 Indstil Validering 
 
Hvis du ønsker at “tvinge” din respondent til at svare på et spørgsmål, eller til at svare 
med minimum eller maximum antal svar, så kan du bruge validering. 
 

Note: Du kan ikke validere på åbne spørgsmål. 
 

1. Vælg Internet og Indstil Validering 
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2. I Validerings vinduet kan du se følgende: 
 

 
3. Indstil de spørgsmål du vil have tvunget svar på, ved at stille minimum og 

maximum svar kolonnerne.  
  
Note: Det er ikke nødvendigt at stille maximum, hvis du lader den stå 
på 0, så vil det sige at der ikke er noget maximum. Hvis du stiller 
maximum til et højere tal end nul, vil din respondent kun kunne svare 
indenfor intervallet (numerisk spørgsmål) eller max med det antal svar 
(lukkede spørgsmål).  

4. Der vil automatisk fremkomme en fejl meddelelse hvis brugeren enten ikke 
svarer eller ligger uden for min og max, når han/hun trykker på Næste knappen 
på skemaet. 

5. Klik på OK. 
 
7.5.3 E-Learning 
DeskTopSurvey kan sættes op til at lave tests via internet, hvor der kan være enten 
rigtige og forkerte svar, eller point givning efter svar.. 
 
Forudsætninger: 
Inden du kan bruge denne funktion skal du: 

1. Design et spørgeskema I Design, som består UDELUKKENDE af lukkede 
spørgsmål. 

2. Indtstille Facitliste på hvert af spørgsmålene, hvor du angiver hvilke svar der 
giver hvilke point. 
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Hvis disse ting er gjort, så gør følgende: 

1. Vælgt Internet og ELearning. 
2. I E-Learning vinduet skal du stille følgende: 

 

 
  

3. E-learning mode – Skal krydses af for at aktivere facitlisten. 
4. Resultat links – Hvis du ønsker at forskellige point skal udløse forskellige 

resultatsider (andre hjemmesider/links) så kryds denne af, samt stil Fra og Til 
og Link til resultat side. 

5. Point sendes med til resultatside – Hvis du ønsker at den samlede 
resultatsum skal overføres til de resultatsider du sender videre til, så skal denne 
krydses af. 

6. Tabellen skal instilles med de interval point som skal udløse en bestemt 
hjemmeside. Denne function bruges sammen med Resultat links. Angiv 
intervallet ved at stille Fra og Til, samt en fuld sti (husk http://) til den side du 
ønsker at det pågældene point antal skal udløse 

7. Tryk på Ok 
 
7.5.4 Links 
 
Når du har oploaded en analyse (ved at trykke på Upload knappen) kommer et vindue 
med overskriften Links til undersøgelsen frem.  
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2. Linkene er aktive så du kan klikke direkte til de 4 forskellige sider: 

 Link til Login side (hvis password beskyttet) -Linker direkte til den 
åbningsside som giver adgang til undersøgelsen, hvis det rigtige password 
angives 

 Link til spørgeskemaet: - Linker direkte til den første side i spørgskemaet, 
og er ligeledes det link man kan bruge i E-mail flet til at lave et aktivt og 
password beskyttet link 

 Link til password filen (lokal folder) – Giver adgang til password liste 
filen. 

 Link til Vis-Resultater -  Giver adgang til On-line resultat siden, hvis denne 
er valgt (under Internet Indstillinger). Vær opmærksom på at den kun 
fungerer når den første respondent har udfyldt et skema, samt at den 
kræver password (du bestemmer selv hvilket). 

 Kopier links til udklipsholder – Giver en nem adgang til at ligge linkene 
over i for eksempel et tekst dokument, så du altid har dem til senere brug. 

  
7.5.5 Upload (læg skemaet ud på Internettet) 
 
Når alle indstillinger er lavet som du vil have dem, kan du uploade skemaet direkte til 
den hjemmeside/webserver som du har peget på I FTP instillingerne. Hvis du bruger 
det web-hotel der fulgte med DeskTopSurvey har du fået alle indstillinger udleveret fra 
os. 
 
For at uploade skal du gøre følgende:: 
 

1. Indstil: Internet properties. 
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2. Vælg Internet og FTP Indstilling. Dette vindue kommer frem:  
 

  
3. FTP Indstilling – Indstil følgende: 

  
 FTP Host Navn/Adresse – Skriv navnet på ftp stedet. 

 
Note: Husk at undlade “www” FTP sites har næsten aldrig www. 
Tegnene foran navnet. 

 
 Bruger ID – Skriv login navnet til ftp kontoen. 
 Password – Skriv passwordet til ftp kontoen. 
 Husk password – Kryds denne af, hvis du ønsker at gemme passwordet 

på maskinen. Bør ikke bruges hvis PC deles med andre.  
 Hoved webfolder: - Skriv navnet på hvad den folder hedder der 

indeholder de “offentlige” dokumenter på serveren. Hvis du burger det 
web-hotel der følger med DTS så skal der stå: public_html.  

 Sti (URL) til hjemmesiden – Skal stilles til den sti, som din server 
bruger på nettet. Sæt ”http://” foran, så vil du kunne kalde linkene 
direkte (gælder dog ikke intranet)  
 

5. Når du har sat FTP indstillingerne så klik OK. 
6. Tryk på Upload knappen. 
7. Du vises en vente meddelelse. Nogle gang vil din firewall bede dig om at 

bekræfte at det er i orden at DeskTopSurvey ligger data ud på nettet, vælg at 
det må den godt (fjern blokering). 
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8. Linkene til spørgeskemaet fremkommer. 
  

7.5.6 Sådan skabes et online spørgeskema 
 

1. Lav dit spørgeskema i: Design module, 
2. Lav skemaet om til et online skema: DTS HTML Editor og lav dine indstillinger. 
3. Set up the Internet indstillinger. 
4. Indstil validering hvis nødvendigt. 
5. Upload spørgeskema til webserveren: FTP server. 
6. Send e-mails invitationer til dem du vil have til at svare. 
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7.5.7 Send E-mails invitationer 
 

Filer 

 

 Åbn – Åbner en tidligere 
gemt emails invitation. 

 Gem – Gemmer den 
nuværende emails 
invitation. 

 Gem Respondent Listen 
– Gemmer den nuværende 
respondent liste som en 
excel fil 

 Hent Password listen – 
Henter password listen og 
indsætter denne i 
password kolonnen på 
respondent listen 

 Gem og Upload 
Password 
listen/kolonnen – 
Gemmer den nuværende 
password kolonne og 
ligger den ud på nettet. 
Vær opmærksom på at 
den overskriver en 
eventuel password liste 
der allerede er Uploaded 

 Slet rækker uden email-
adresser – Sletter tomme 
rækker som ikke 
indeholder email-
adresserSæt et billede 
eller ændre 
baggrundsfarve. 

 
Table 

 

 Søg i Respondentlisten 
– Søger efter en tekst i 
respondentlisten. 

 
Når din undersøgelse ligger på nettet, er næste opgave at sende invitationer ud til dem 
du gerne vil have til at deltage. Dette gøres via skærmen Email flet. Email flet kan 
både sende almindelige mails, samt flette individuelle mail (brev flet), så hver enkelt 
respondent kan få et personligt link til spørgeskemaet, med indbygget password. Her er 
hvordan: 

1. Vælg Internet fra menu-linjen og vælg Email Flet. 
Følgende skærm kommer til syne:  
 



  DeskTopSurvey 6.0 Bruger Manual 
 

 
© 2010, MMB SOFTWARE ApS.  97 

 
2. Du kan bruge en Excel fil der indeholder din mail liste. Den skal bygges op på 

følgende måde:  
 Første kolonne skal indeholde Password (tag dem fra password listen, 

som du fik et link til da du uploadede) 
 Anden kolonne skal indeholde emails adresse på respondenterne.  
 Tredje kolonne er valgfri, men kan indeholde navn, således at du kan 

personliggøre mailen ved at skrive ”Hej xxx”  
 Du kan også udfylde flere kolonner, men de første tre er dem der bruges 

af email flet. De resterende kolonner kan bruges til oplysninger 
(baggrundsvariable) som du har om din respondent, og måske ønsker at 
få med på skemaet (Se DATA: Nye spørgsmål) 

3. Tryk på  knappen ud for feltet Excel fil der indeholder: Password, E-
mail, Navn: og vælg din respondentliste (.xls fil)  

4. Du kan også kopier dine email adresser og navne direkte ind i respondent-arket. 
Punkt 5-9 skal kun udføres hvis det er en rykker eller reminder email du vil 
sende 
5. Hvis det er en rykker eller reminder mail du vil sende, til de respondenter der 

ikke har svaret på undersøgelsen endnu, skal du sætte kryds i rykker 
udsendelse. 

6. Når denne er afkrydset kan du trykke på Download knappen eller udfylde 
feltet: Brugte passwordliste fil. 
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7. Du kan downloade listen over de brugte passwords direkte ved at trykke på 
Download knappen. Hvis du ikke bruger det web-hotel der fulgte med 
DeskTopSurvey eller hvis du ikke har indstillet FTP oplysninger, så er det filen 
”analysenavn” plus ”-done.txt” der ligger i den beskyttede folder (samme sted 
som resultatfilen) der skal stå i feltet Brugte passwordliste fil. 
 
Note: Filen ”analysenavn-done.txt” indeholder alle de password som har 
været brugt, og kan derfor bruges til at fjerne dem der allerede har 
svaret fra e-mails listen. 

8. Når man trykker på Download knappen vises: 
 

 
9. Tryk OK.  
10. Har du selv hentet ”analysenavn-done.txt” filen så vælg den ved at trykke på 

 knappen og vælge den fra harddisken. De respondenter der nu står tilbage 
på listen, er dem der endnu ikke har svaret. 
 

11. I respondent listen kan du se de respondenter der er mulige at sende til. Du kan 
vælge og fra vælge ved at sætte kryds i boksene ud for respondenterne. Den 
øverste krydsboks styrer hele listen (kryds i denne krydser alle af). 

12. For at nulstille hele listen (fjerne den) eller tilføje og slette respondenter kan du 

bruge disse knapper   
13. I e-mail delen af skærmen til højre kan du stille følgende muligheder:: 

 Spørgeskema link – Her skal indsættes stien til enten login siden 
”analysenavn-login.htm” eller direkte til spørgeskemaet første 
side: ”analysenavn1.asp” Linkene får du når du uploader til 
internettet. Vær opmærksom på at ”http://” skal medtages i linket. 
(DTS foreslår selv det sidst uploadede link) 

 Ønsker du at linket automatisk skal indeholde det tildelte password, 
således at din respondent kun skal trykke på linket så logges han 
automatisk på, så kryds af i Automatisk Login kryds af boksen. 

 Afsender navn – Dette navn vil stå som afsender når respondenten 
modtager mailen. 

 Afsender email – Denne email adresse skal være gyldig, og vil stå som 
afsender af invitationerne.. 

 Tekst koder – Dette er de flettekoder der kan indsættes for at gøre 
mailen til en effektiv invitation: 

 ##link## - Spørgeskemalink – Dette link vil indeholde den 
hjemmeside adresse du har skrevet i det øverste felt 
Spørgeskema link, samt password hvis du har krydset feltet 
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Automatisk Login af. Det er dette link din respondent klikker på 
for at komme til dit spørgeskema 

 ##pwd## - Password – Hvis du linker til login siden 
”analysenavn-login.htm”, så kan du indsætte passwordet vhj.a 
denne kode.. 

 ##name## - Navn – Den tredje kolonne i respondent listen, er 
respondentens navn, dette flette felt sætter navnet på. Du kan 
naturligvis også bruge dette flette felt til andre oplysninger end 
navn. 

 Emne – skriv overskriften på e-mailen her. 
 Tekst – Skriv selve e-mails teksten her, husk at indsætte tekst koder til 

flettefelterne. 
14. Før man kan sende noget ud, skal Udgående post indstillinger stilles korrekt: 

 

 
  

 Server til udgående post (SMTP) – Skriv navnet på den smtp server I 
bruger. 

 Port – Angiv poten (standard er 25). 
 Server til udgående post email (SMTP) kræver godkendelse – Hvis 

smtp serveren kræver login, så kryds af her og udfyld brugernavn og 
Adgangskode. 

 Klik OK. 
 For at se hvordan mailen ser ud, tryk på Preview knappen. For en 

sikkerheds skyld er det en god ide, at kopiere f.eks. linket fra den første 
email i preview og så sætte det ind i adresse feltet på din 
Internetbrowser. Hvis linket virker har du indstillet tingene rigtigt. 

 Du kan gennemgå alle e-mails i Preview vinduet ved at trykke Næste 
og Forrige. 

 Klik OK  
15. Når alt er indstillet skal du trykke på knappen Send. 
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16. Systemet sender nu en individuelt kreeret e-mail til hver enkelt respondent på 
din liste. Det tager ca. 1 sekund per mail, og der kan sendes ca. 3000 mails per 
time. 
 

 
 
7.5.8 Slet resultater 
Hvis du ønsker at slette de besvarelser der ligger på nettet (f.eks. hvis du har testet 
skemaet) kan du bruge denne funktion. Vær opmærksom på at det kun er resultaterne 
der slettes, så brugte passwords vil stadig være spærrede. Når man tester er det en 
god ide at have lavet flere passwords end man skal bruge, og så tage test passwords 
fra bunden af listen. 

1. Vælg Internet og Slet Resultater. 
2. Denne advarsel vises: 

 

 
3. Klik OK. 
4. Igen vises en advarsel:  

 

 
5. Tryk OK. 
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6. Denne vente meddelelse vises: 
 

 
7. Når resultaterne er slettet vises denne boks: 

 

 
 
7.5.9 Luk Online analysen 
Når din analyse er afsluttet kan du ”lukke” den, således at dem der efterfølgende 
forsøger at logge sig på spørgeskemaet bliver venligt informeret om at analysen ikke 
længere er aktiv. Selve undersøgelsen fjernes også fra nettet, dog vil resultaterne 
stadig ligge i den beskyttede folder, indtil du sletter dem. 
 

1. Vælg Internet fra menuen og vælg Luk Online Analysen. 
2. Denne advarsel vises: 

 

 
3. Tryk OK. 
4. Igen vises denne advarsel:  

 

 
5. Tryk OK. 
6. Denne meddelelse vises: 
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7. Når analysen er fjernet fra nettet vises denne: 
 

 
8. Hvis brugeren forsøger at tilgå spørgeskemaet så vil denne meddelelse blive 

vist: 
 
Beklager! Undersøgelsen er ikke længere aktiv 

 
8. DeskTopSurvey Filer 
 
I version 6.0 er alle de forskellige filer som DeskTopSurvey bruger, samlet under en fil 
nemlig: xxx.mmb (xxx er det navn du har givet spørgeskemaet i design) 
 
Filen er i virkeligheden en sammensat zip file (krypteret) og indeholder alle oplysninger 
om dit projekt, også dine online indstillinger, respondtlister, emails osv. 
 
Det er denne fil du skal sørge for at have backup af. 
 
NAVNET PÅ FILEN MÅ KUN ÆNDRES VED AT BRUGE GEM SOM I DESIGN. 
 
9. Glossary (ikke oversat) 
 
.BMP Files - Also called as bitmap or DIB file format (for device-independent bitmap), 
is an image file format used to store bitmap digital images. 
 
Closed Question - Questions that have multiple choice answers. Users select one or 
more options for this question. A closed question can be answered with either a single 
word or a short phrase. Some types of closed questions include: 
"Yes/No" questions - The user answers with a “yes” or a “no.”  
Multiple-choice - The user has several options from which he/she can select the correct 
answer.  
 
.CTP Template - The file format used to save the modified charts as a template. 
 
IFrame -  A floating frame (element) inserted within a web page, which is not bound to 
the side of a browser window. This is an inline frame that contains another document. 
It just loads another HTML document within the <iframe> tags. 
 
.mmb files - File format for all the questionnaires that can be viewed in the Desktop 
Survey application. 
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Numerical Question - Questions where the answers are numerical. Users select the 
appropriate number as an answer. 
 
Open Question - Questions where the user can enter some descriptive answer. 
 
Protocol - A convention or standard that controls or enables the connection, 
communication, and data transfer between two computers. Hyper Text Transfer 
Protocol (HTTP) is the Internet protocol that allows World Wide Web browsers to 
retrieve information from servers. 
 
Scaled Question - Questions that have ratings (on a scale of 1 to 10 or 1 to 5). Users 
measure the activity by selecting the appropriate ratings. For example, rate the 
appearance of the product on a scale from 1 to 10, with 10 being the most preferred 
appearance. 
 
Segments - Several questions are compared with each other the bars for all these 
questions are shown in the chart. 
 
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - Protocol for sending email messages 
between servers. Most email systems that send mails over the Internet use SMTP to 
send messages from one server to another; the messages can then be retrieved with 
an email client using either POP or IMAP. In addition, SMTP is generally used to send 
messages from a mail client to a mail server. Hence, you must specify both the POP or 
IMAP server and the SMTP server when you configure your email application.   
 
Survey - A collection of facts, figures, and opinions that are gathered through a 
Questionnaire to analyze various types of activities in an organization or in any other 
field of interest. For example, Employee Satisfaction Survey, Employee Performance 
Survey, etc. 
 
Triple S - Triple-S is an XML-based open survey interchange standard for the encoding 
and interchange of survey data collected and analyzed by various organizations or 
companies. The standard defines a means by which both survey data and meta-data 
(variables) may be transferred between different survey programs running on different 
software and hardware platforms. 
 
Questionnaire - A collection of questions that are created related to a specific activity. 
This questionnaire can address various statistically significant number of subjects as a 
way of gathering information for a survey.  
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10. FAQ 
Design Module 

1. How can I design a questionnaire? 
2. How can I create Open questions? 
3. How can I create Closed questions? 
4. How can I create Scaled questions? 
5. How can I create Numeric questions? 
6. How can I format the question text? 
7. How can I move the questions to a new position? 
8. How can I add questions to the database? 
9. How can I reuse the questions? 
10. How can I copy the questions to other programs? 
11. How can I print the questionnaires? 

 
Data Module 

1. How can I import data from local folder? 
2. How can I import data from Internet? 
3. How can I import data from FTP? 
4. How can I export data? 
5. How can I transform numerical question to closed question? 
6. How can I include ID fields? 
7. How can I split the survey? 

 
Report Module 

1. How can I create reports? 
2. What are the different types of reports? 
3. How can I format the reports? 
4. How can I compare surveys? 
5. How can I combine surveys? 

 
Report Classic 

1. How can I compare surveys? 
2. How can I combine surveys? 
3. How can I segment the questions? 
4. How can I tabulate the data and export to Excel? 
5. How can I create a new variable? 
6. How can I save the reports in different formats? 
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Scanner Module 
1. How can I scan the questionnaire forms? 
2. What are the prerequisites to scan a questionnaire form? 
3. How can I read image files? 
4. How can I correct the data? 

 
DTS HTML Editor 

1. How can I format the contents? 
2. How can I insert a line break? 
3. How can I set the internet properties? 
4. How can I upload files? 
5. How can I send reminder emails? 
6. How can I set up a questionnaire for e-learning? 
7. How can I delete the answers in the online questionnaire? 
8. How can I close the online survey? 
9. Where can I see the links to the online questionnaires, login page? 
10. How can I copy the link details to Word or Word Perfect? 
 

  
 


