Kunskapsbas > Administrera Skolon > Datavisualisering > FAQ Datavisualiseringen 2.0

FAQ Datavisualiseringen 2.0
Tobias Karlsson - 2022-04-14 - Datavisualisering

Så här hanterar du Datavisualiseringen i Skolon.
Så öppnar du Datavisualiseraren 2.0
1. Logga in till Skolon
2. I din samling ser du ett verktyg som har en sköld som en ikon
3. Klicka på verktyget för att öppna Datavisualiseraren

Ladda ned en rapport för ett verktyg
1. Öppna Datavisualiseraren
2. Öppna verktyget/leverantören genom att klicka på det.
3. För att hitta verktyget du vill ladda ner en rapport för kan du hitta det på två sätt
a. Söka efter verktyget i sökfältet
b. Klicka på leverantör och sen klicka på verktyget
4. Klicka på “Rapport”-knappen och nu laddas det ned en PDF med de användare som har
skickat in data för det verktyget.

Ladda ned en rapport för en användare
1. Öppna Datavisualiseraren
2. För att hitta användaren du vill ladda ner en rapport för kan du hitta det på två sätt
a. Söka efter användaren i sökfältet
b. Klicka på användare, klicka på den klass användaren tillhör, klicka på rätt användare.

3. Klicka på “Rapport”-knappen och nu laddas det ned en PDF med de verktygen som
användarens data har skickats till.

Stoppa ett verktyg från att hämta data
1. Öppna Datavisualiseraren
2. Öppna verktyget
3. För att hitta verktyget du vill ladda ner en rapport för kan du hitta det på två sätt
a. Söka efter verktyget i sökfältet
b. Klicka på leverantör och sen klicka på verktyget
4. Klicka på den röda handen.
5. Veriﬁera att du vill stoppa data.
6. Nu skickas ingen ny data till leverantören mer.

Stoppa en användare från att skicka data
1. Öppna Datavisualiseraren
2. För att hitta användaren du vill ladda ner en rapport för kan du hitta det på två sätt
a. Söka efter användaren i sökfältet
b. Klicka på användare, klicka på den klass användaren tillhör, klicka på rätt användare
3. Klicka på den röda handen.
4. Veriﬁera att du vill stoppa data.
5. Nu skickas ingen ny data om den här användaren mer.
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