WAIS-IV NARRATIV
PROGRAMVARUMANUAL
WAIS-IV Narrativ är ett så kallat “Report Writer” program till WAIS-IV. Förutom scoringmodul för enkel
omvandling av råpoäng till normerade skalpoäng och beräkning av diskrepansanalyser samt starka och svaga
sidor, innehåller programmet föjande funktionalitet:


Möjlighet att mata in såväl utvidgad bakgrundsinformation om testpersonen (tp), som fördjupad
information om remitteringsorsak och frågeställning.



Möjlighet att notera tps beteende i testsituationen och göra en bedömning av i vilken utsträckning tps
resultat kan ha påverkats av faktorer som till exempel psykisk sjukdom, svårigheter med tal och språk,
fysiska hinder och/eller sjukdomar, bristande uppmärksamhet och motivation med mera.



Möjlighet att i det utlåtandeunderlag som genereras från programmet, infoga rekommendationer
rörande fortsatta åtgärder för tp.



Då utlåtandeunderlaget genereras som en Word-fil, möjliggörs redigering direkt i dokumentet,
och/eller att hämta information ur utlåtandeunderlaget till andra dokument.

I denna programvarumanual återfinns installations- och användaranvisningar för WAIS-IV Narrativ.
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PROGRAMVARULICENS FÖR WAIS-IV NARRATIV
PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner samt
andra immaterialrättsliga lagar och konventioner.
Detta licensavtal är ett bindande avtal mellan Er (individ eller företag) och Pearson Sweden AB från vilket Ni
förvärvade den ovan angivna PROGRAMVARAN.
1. BEVILJANDE AV LICENS
Detta licensavtal ger Er rätt att:
installera ETT exemplar av PROGRAMVARAN på en enskild dator. Installerad programvara får användas först
efter registrering hos Pearson Sweden AB och endast i enlighet med det avräkningssystem som används för
respektive testning, resultat- eller rapportutskrift.
PROGRAMVARAN inkluderar programvara och tillhörande media, skriftligt material samt eventuell "online"
eller elektronisk dokumentation. Genom att Ni installerar eller på annat sätt använder PROGRAMVARAN,
accepterar Ni dessa licensvillkor och detta licensavtal blir därigenom bindande för Er.
2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
Ni har inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt utnyttja PROGRAMVARAN. Ni har inte rätt att
använda andra registrerings- eller uppdateringskoder än dem som tillhandahålls av Pearson Sweden AB.
PROGRAMVARAN licensieras som EN (1) enskild produkt. Dess komponenter får inte delas upp för användning
på mer än EN (1) dator. Ni har inte rätt att sälja, låna ut, uthyra, eller leasa ut PROGRAMVARAN. Ni har inte rätt
att överlåta Era rättigheter. Pearson Sweden AB har rätt att säga upp denna licens om Ni bryter mot något av
licensvillkoren. I sådant fall ska samtliga exemplar av PROGRAMVARAN och dess komponenter förstöras.
3. UPPHOVSRÄTT/COPYRIGHT
Äganderätten och upphovsrättigheterna till PROGRAMVARAN medföljande skriftligt material och eventuella
exemplar av PROGRAMVARAN, ägs av Pearson Sweden AB eller dess leverantörer. PROGRAMVARAN skyddas
av upphovsrättslig lagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner. Ni har inte rätt att kopiera något
skriftligt material som medföljer PROGRAMVARAN.
4. GARANTI
Pearson Sweden AB garanterar att PROGRAMVARAN innehar de funktioner som beskrivs i dokumentationen
och är fri från defekter och produktionsfel under ett (1) år från inköpsdatum.
5. BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN
PROGRAMVARAN är endast avsedd att användas tillsammans med operativsystemen Microsoft Windows XP,
Vista eller Windows 7 samt ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word, version 2003, 2007 eller 2010. All
användning av PROGRAMVARAN sker på egen risk.
6. BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND
Inte i några fall kan Pearson Sweden AB bli ersättningsskyldigt för skador av något slag. Detta inkluderar förlust
av data, avbrott, uteblivna vinster eller andra direkta eller indirekta skador, som beror av PROGRAMVARAN.
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INSTALLATIONSANVISNINGAR
WAIS-IV Narrativ är konstruerat för Windows XP, Windows Vista och Windows 7. Även Microsoft Word, från
version 2003 till 2010, måste vara installerat på datorn.
Instruktioner och bilder i denna programvarumanual är baserade på Windows 7 och Word 2010. Med andra
versioner av Windows och Word kan vissa avvikelser väntas.
Enligt licensenavtalet har programvaran en strikt enanvändarlicens. P.g.a. programmets kopieringsskydd måste
det installeras av samma användarprofil som kommer att använda programmet (m.a.o. din användarprofil).
Om du inte har behörighet att installera program, måste en administratör tillfälligt ge dig behörighet så att du
kan installera detta program. Notera att du också måste ha behörighet att skriva/ändra/köra för de filer som
finns i den installerade mappen för att kunna använda programmet (se nedanstående rubrik ”Läs detta först”).

LÄS DETTA FÖRST
När programvaran är installerad, måste användaren ges fullständig behörighet (att skriva/ändra/köra) för
samtliga filer som finns i den installerade mappen (se exempel nedan).
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INSTALLATIONEN BESTÅR AV FYRA MOMENT
1.
2.
3.
4.

Ladda ner installationsfil.
Installera programfiler till datorn.
Kontrollera behörigheter för programfilerna.
Starta programmet för första gången och registrera användarlicens.

Programmet är endast avsett för en användare och kan inte delas av flera användare på en server. Programmet
är konstruerat för Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, och Microsoft Word 2003-2010 behöver vara
installerat på datorn.
Observera att vissa antivirusprogram kan påverka kommunikationen med licensservern. Om detta händer
behöver du inaktivera antivirusprogrammet. Glöm inte att aktivera antivirusprogrammet igen efter
installationen.
Om du känner dig osäker, kontakta IT-support innan du börjar installera.

1. LADDA NER INSTALLATIONSFIL
Klicka på länken som finns i det välkomstbrev du fick per e-post efter beställningen. Alternativt kan
programmet laddas ner direkt från hemsidan: http://www.pearsonassessment.se/
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2. INSTALLERA PROGRAMFILER TILL DATORN
För att installera programfilerna, följ instruktionerna nedan.
1.

Dubbelklicka på installationsfilen ”WAIS-IV Narrativ.exe”:

2.

Klicka på Kör om följande ruta dyker upp:
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3.

Nu har du kommit till installationsguiden för WAIS-IV Narrativ. Klicka på Nästa för att gå igenom de
nödvändiga stegen:

4.

Välj den automatiska sökvägen under ”C:\Program Files (x86)\WAIS-IV Narrativ”. Klicka på Nästa:
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5.

Klicka på Installera för att påbörja installationen:

6.

Klicka på Ja om följande fråga dyker upp: ”Tillåter du att följande program från en okänd utgivare kan
användas för att göra ändringar på den här datorn?”

7.

Microsoft Office Access database engine installeras. Klicka på Next:
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8.

Klicka på Install:

9.

Klicka på OK:

10. Klicka på Ja om följande fråga dyker upp: ”Tillåter du att följande program från en okänd utgivare kan
användas för att göra ändringar på den här datorn?”
11. Klicka på Klart:

12. Om IT-support installerar: Tänk på att skapa en genväg till programmet för användaren.
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3. KONTROLLERA BEHÖRIGHETER FÖR PROGRAMFILERNA
Kontrollera att användaren har fullständig behörighet (att skriva/ändra/köra) för samtliga filer som finns i den
installerade mappen. Denna information återfinns vid högerklick på aktuell mapp – Egenskaper, under fliken
Säkerhet.
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4. STARTA PROGRAMMET FÖR FÖRSTA GÅNGEN OCH REGISTRERA ANVÄNDARLICENS
Innan WAIS-IV Narrativ kan användas måste det registreras hos Pearson Assessment.
1.

Se till att datorn är uppkopplad till internet.

2.

Starta WAIS-IV Narrativ genom att dubbelklicka på genvägen:

3.

Skriv in ett lösenord för din programkopia i det översta fältet och repetera i det andra:

4.

Skriv in licenskoden som du har fått via mail i samband med köpet.

5.

Skriv in din emailadress. Denna kommer att användas om du råkar glömma ditt lösenord.

OBS: På grund av programmets kopieringsskydd måste den användare som ska använda programmet vara
inloggad på datorn med sin användarprofil (m.a.o. det namn/ID som du använder vid inloggning på datorn) då
programmet registreras hos Pearson Assessment. Detta innebär att programmet endast ska startas och
registreras då den användare som kommer att använda programmet är inloggad på datorn.
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AVINSTALLATION
För att avinstallera WAIS-IV Narrativ:
1.

Gå till kontrollpanelen:

2.

Klicka på Avinstallera ett program:
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Eller Program och funktioner (beroende på vy):

3.

Markera WAIS-IV Narrativ i listan över program och klicka på Avinstallera:
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4.

Klicka på Ja:

5.

Klicka på Ja om följande fråga dyker upp: ”Tillåter du att följande program från en okänd utgivare kan
användas för att göra ändringar på den här datorn?”

6.

Välj om du även vill ta bort databasen för programmet. Om du väljer Ja kommer all data som matats in
i programmet att gå förlorad. Dina sparade utlåtandeunderlag berörs naturligtvis inte. Om du väljer
Nej kommer all information om testpersoner och testningar att sparas i krypterat format på
hårddisken så att du vid ett senare tillfälle kan installera WAIS-IV Narrativ på nytt och få tillgång till
denna information:

7.

WAIS-IV är nu avinstallerat och finns inte längre med i listan över program.
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ANVÄNDARANVISNINGAR
Nedan beskrivs de funktioner som ingår i programmet. För testspecifika frågor hänvisas till testmanualen för
WAIS-IV.

STARTFÖNSTRET
Detta är det fönster som dyker upp när programmet startats och lösenordet skrivits in. Du kan alltid komma
tillbaka till detta fönster genom att klicka på Hem uppe till vänster i programmet:

Fönstret består av fyra delar; Menyflikar, Menyobjekt, Start och Pearson Assessments hemsida.
1.

Menyflikar:

a. Start: Innehåller menyobjekt för WAIS-IV Narrativ, vilka kommer att beskrivas i detalj längre
fram i programvaumanualen. Det är dessa funktioner du oftast kommer att använda i ditt
arbete med WAIS-IV Narrativ.
b. Verktyg: Innehåller verktyg för att skapa en säkerhetskopia (s.k. backup) av den information
som lagras av programmet samt för att uppdatera eller ändra licens. Läs mer om detta under
rubrikerna ”Backup/Säkerhetskopia” och ”Licens” nedan.
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c. Inställningar: Hit går du för att ändra lösenordet eller emailadressen som är kopplad till din
kopia av programmet. Läs mer om detta under rubrikerna ”Lösenord” och ”Emailadress”
nedan.
d. Hjälp och support: här finns kontaktuppgifter till Pearson Assessment samt knappen Hjälp som
leder till denna programvarumanual. Läs mer om detta under rubriken ”Hjälp och support”
nedan.
2.

Menyobjekt:

Eftersom dessa funktioner är de viktigaste i programmet kan du läsa mer detaljerad information under
kommande rubriker ”Testpersoner”, ”Test” samt ”Resultat och utlåtande”.
a. Hem: Klicka för att komma tillbaka till startfönstret.
b. Testpersoner: Klicka här för att se en lista över de testpersoner som finns registrerade i
programmet.
c. Test: Här finns en lista över de WAIS-IV test som har registrerats i programmet.
d. Resultat och utlåtande: Klicka här, och sedan på WAIS-IV, för att generera ett
utlåtandeunderlag.
3.

Start: Under denna rubrik finns en kort instruktion som beskriver en vanlig process efter att WAIS-IV
administrerats. Syftet med denna instruktion är att på ett överskådligt sätt påminna om vilka moment
som ingår i att generera ett utlåtandeunderlag med WAIS-IV Narrativ:
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4.

Pearson Assessments hemsida: Här ser du vår hemsida, www.pearsonassessment.se, där du kan hitta
nyheter, få information om våra produkter och även beställa material. Om datorn inte är uppkopplad
till internet kommer hemsidan inte att kunna visas:
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BACKUP/SÄKERHETSKOPIA
För att göra en säkerhetskopia av den information som finns lagrad i programmet, det vill säga uppgifter om
testpersoner och genomförda testningar, följer du stegen nedan:
1.

Klicka på Verktyg och sedan Backup till katalog:

2.

Du kommer att bli ombedd att välja var säkerhetskopian ska sparas. Välj önskad mapp och klicka på
OK för att spara:

3.

Säkerhetskopian är nu sparad i angiven mapp:
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ÅTERSTÄLLA BACKUP/SÄKERHETSKOPIA
För att återställa den information som finns i en säkerhetskopia:
1.

Stäng WAIS-IV Narrativ innan du påbörjar återställningen.

2.

Leta upp säkerhetskopian där du sparat den. Säkerhetskopian består av tre filer, User.accdb, User.ldb
samt WAIS-IV.accdb.

3.

Kopiera filerna genom att markera samtliga, högerklicka på en av dem och sedan på Kopiera:
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4.

Gå till ”C:\Program Files (x86)\WAIS-IV Narrativ” där programfilerna finns. Om du valde en annan plats
för programmet vid installationen, gå dit.

5.

Dubbelklicka på mappen Db. Här finns tre filer med samma namn. Det är dessa filer som utgör
programmets databas. För att återställa informationen från din säkerhetskopia, klistra in filerna i
denna mapp och ersätt de filer som redan finns här. OBSERVERA ATT DET INTE GÅR ATT SLÅ IHOP TVÅ
OLIKA DATABASER. OM DET FINNS INFORMATION I PROGRAMMETS DATABAS SOM INTE FINNS I
SÄKERHETSKOPIAN, KOMMER DENNA INFORMATION ATT FÖRSVINNA OM DU GENOMFÖR NÄSTA
STEG.

6.

Högerklicka i mappen och klicka på Klistra in:
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7.

Markera rutan där det står ”Gör detta för nästföljande 2 konflikter” i nedre vänstra hörnet och klicka
på Kopiera och ersätt:

8.

Nu är säkerhetskopian återställd. Starta WAIS-IV Narrativ på nytt för att få åtkomst till informationen.
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LICENS
För att ändra licens för programmet, följ instruktionerna nedan.
1.

Klicka på Menyfliken Verktyg och Uppdatera licens:

2.

Ett fönster dyker upp där du kan skriva in den nya licenskoden:

Vid frågor angående licenskod hänvisas du i första hand till den person som köpt programmet och i andra hand
till Pearson Assessments kundservice.
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LÖSENORD
Första gången du startar WAIS-IV Narrativ ombeds du att välja ett lösenord (Se installationsanvisningar ovan).
Detta är ett privat lösenord som endast gäller din kopia av programmet; tänk på att spara det! För att ändra
detta lösenord:
1.

Klicka på menyfliken Inställningar och sedan på Ändra lösenord:

2.

Du blir ombedd att skriva in det gamla lösenordet samt det nya lösenordet två gånger:

3.

Klicka på OK för att spara det nya lösenordet.
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EMAILADRESS
Första gången du startar WAIS-IV Narrativ får du även ange din emailadress. Detta för att du ska kunna få en
elektronisk påminnelse om du skulle råka glömma ditt lösenord. För att ändra denna emailadress, följ
instruktionerna nedan.
1.

Klicka på menyfliken Inställningar och sedan på Ändra emailadress:

2.

En påminnelse om att vara uppkopplad till internet dyker upp.

3.

Skriv in ditt lösenord samt din nya emailadress två gånger:

4.

Klicka på OK för att spara den nya emailadressen.
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HJÄLP OCH SUPPORT
För att komma till programvarumanualen kan du klicka på Hjälp som finns under menyfliken Hjälp och support:

Genom att klicka på Kontakta oss får du kontaktuppgifter till Pearson Assessment.
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TESTPERSONER
FÖNSTRET TESTPERSONER
Detta är det fönster du kommer till när du klickar på menyobjektet Testpersoner. Här visas en lista över alla de
testpersoner som har registrerats i programmet. Listan kan sorteras efter valfri kolumn i stigande eller fallande
ordning, genom att klicka en respektive två gånger på aktuell kolumn.

Utöver listan finns en uppsättning knappar:

1.

Lägg till testperson: Klicka här för att skriva in information om en ny testperson. Ett nytt fönster
kommer att öppnas. Läs om detta under nästa rubrik.

2.

Redigera testperson: Markera en testperson i listan och klicka på denna knapp för att ändra eller lägga
till information om testpersonen. Ett nytt fönster kommer att öppnas, som ser likadant ut som när
man lägger till en ny testperson. Det går även att dubbelklicka på ett namn i listan för att komma till
samma redigeringsfönster. Läs om detta under nästa rubrik.

3.

Nytt test: Markera en testperson och klicka på denna knapp, samt WAIS-IV, för att skriva in
information om en ny testning. Läs mer om detta under rubriken ”Test” längre fram i
programvarumanualen.

4.

Resultat och utlåtande: Klicka på denna knapp för att generera ett utlåtandeunderlag. Läs mer om
detta under rubriken ”Resultat och utlåtande” längre fram i programvarumanualen.

5.

Ta bort testperson: Markera en testperson i listan och klicka på denna knapp för att ta bort
information om testpersonen samt de testningar som registrerats för personen.
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LÄGG TILL TESTPERSON/REDIGERA TESTPERSON
För att lägga till en ny testperson (A) eller redigera information om en befintlig testperson (B), följ
instruktionerna nedan.
1.

Välj menyobjekt Testpersoner så att du kommer till fönstret som har beskrivits ovan:

2.

A: Klicka på Lägg till testperson för att öppna ett fönster där du kan fylla i uppgifter om testpersonen:

B: Markera en befintlig testperson och klicka på Redigera testperson för att öppna samma fönster.
Notera att de enda skillnaderna mellan dessa fönster är att knappen Spara och stäng har bytt namn till
Uppdatera, och att det redan finns information inskriven i fälten i detta fönster.

3.

Skriv in testpersonens förnamn och efternamn. Andranamn och ID är valfri information.
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4.

Använd kalendern för att ange testpersonens födelsedatum. Om du har Windows 7 kan du klicka på
rubriken överst i kalendern (i exemplet nedan ”november 2012”) för att se samtliga månader för det
aktuella året. Klicka på rubriken igen för att se ett helt årtionde och igen för att se ett sekel. Genom att
sedan klicka dig fram till rätt årtionde, år och månad kan du lätt hitta till rätt datum.

5.

Välj testpersonens kön. Hänthet, bakgrund och första språk är valfri information liksom fritextfälten
för demografiska/språkrelaterade bakgrundsvariabler. Om tolk medverkat vid testningen kan detta
anges.

6.

Klicka på Bakgrundsinformation för att komma till ett fönster där du kan fylla i ytterligare information:

Markera önskade bakgrundskategorier. De valda bakgrundskategorierna visas under nya flikar som
dyker upp under flikarna Allmänt och Bakgrundsinformation. Möjliga informationsfält ser du på de
kommande tre sidorna.
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a. Inremitterande/Initiativtagare: Information om remittent och frågeställningar i utredningen.

b. Personliga förhållanden: Information om civilstånd, eventuella barn och bostadssituation.
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c. Utbildningsbakgrund: Högsta avslutade utbildning, tidigare pedagogiskt stöd och starka
respektive svaga områden i tidigare studier.

d. Pågående studier: Nuvarande och tidigare studiesituation och potentiella påverkansfaktorer
avseende studieresultaten.
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e. Hälsa: Relevanta sjukdomar/tillstånd samt aktuell behandling för dessa.

f. Arbete: Information om nuvarande och tidigare arbetssituation.

7.

A: Klicka på Spara och stäng uppe till vänster i fönstret.
B: Klicka på Uppdatera uppe till vänster i fönstret.
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TEST
FÖNSTRET GENOMFÖRDA TEST
Till detta fönster kommer du genom att klicka på menyobjektet Test. Här visas en lista över alla de WAIS-IVtestningar som registrerats för de olika testpersonerna i programmet. Listan kan sorteras efter valfri kolumn i
stigande eller fallande ordning, genom att klicka en respektive två gånger på aktuell kolumn:

Utöver listan finns en uppsättning knappar:

1.

Visa test: Markera ett testtillfälle i listan och klicka på denna knapp för att visa information om
testningen. Läs om detta under nästa rubrik.

2.

Resultat och utlåtande: Klicka här för att generera utlåtandeunderlag. Läs mer om detta under
rubriken ”Resultat och utlåtande” längre fram i programvarumanualen.

3.

Ta bort test: Markera en testning i listan och klicka på denna knapp för att ta bort information om
testningen men inte om testpersonen.
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NYTT TEST/VISA TEST
För att lägga till en ny testning (A) eller redigera information om en redan befintlig testning (B):
1.

A: Välj menyobjekt Testpersoner:

B: Välj menyobjekt Test:

2.

Markera aktuell testperson i listan.

3.

A: Klicka på Nytt test och WAIS-IV. Ett nytt fönster kommer att öppnas där du kan fylla i information
om testningen:

B: Klicka på Visa test för att öppna samma fönster. De enda skillnaderna från fönstret ovan är att
knappen Spara och stäng istället heter Uppdatera och att det redan finns information registrerad i
fälten:
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4.

Fyll i testledarens namn, datum för testning och eventuella kommentarer under fliken Administrativ
information:

5.

Klicka på Råpoäng och fyll i deltestpoäng från testningen. Korrekt ifyllda rutor får grön färg, inkorrekt
ifyllda rutor blir röda och ej ifyllda rutor förblir vita:
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6.

Klicka på Beteende i testsituationen. Här finns utrymme att fylla i en mängd olika observationer från
testningen. Notera att rutorna nere till vänster öppnar nya flikar med samma namn som dessa. Om
rutan ”annat” klickas i, måste textrutan till höger fyllas i:

a. Tal:
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b. Affekt/Motivation:

c. Språk:
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d. Hörsel/syn/motorik:

7.

Under ”Påverkansfaktorer” finns möjlighet att fylla i information om svårigheter med språk, fysiska
eller psykiska problem, eller annat som bedömts påverka prestationen. Varningstrianglarna som dyker
upp till höger om vissa av listorna påminner dig om att du har gjort ett val under Beteende i
testsituationen som berör det aktuella området.
a. Språk/inlärning:
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b. Fysiska problem:

c. Psykiska problem:
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d. Annat:

8.

A: Klicka på ”Spara och stäng” uppe till vänster i fönstret.
B: Klicka på ”Uppdatera” uppe till vänster i fönstret.
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RESULTAT OCH UTLÅTANDE
För att generera utlåtandeunderlag:
1.

Klicka på Resultat och utlåtande och sedan på WAIS-IV:

2.

Välj den testperson som du vill generera utlåtandeunderlag för och klicka på Nästa:

3.

Välj det test som ska ligga till grund för utlåtandet och klicka på Nästa:
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4.

Välj de rekommendationer du vill inkludera i underlaget. Markera först rutan ”Inkludera
rekommendationer” för att aktivera funktionen. Genom att klicka på plustecknet till vänster om
respektive kategori kan du se korta benämningar för samtliga rekommendationer inom kategorin.
Klicka i respektive ruta för att se den text varje aktiverad rekommendation ger i utlåtandeunderlaget.
Välj de texter du vill ha med genom att klicka i (eller ur) respektive ruta. Observera att en markering av
huvudkategorin aktiverar samtliga beskrivningar under denna! Klicka slutligen på Nästa:

5.

Välj de analyser som ska genomföras:

6.

Klicka på Generera utl.underlag:
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7.

Ge utlåtandeunderlaget ett namn och spara det i lämplig mapp:

8.

Ett Word-dokument baserat på den information som matats in i programmet sparas och öppnas. Läs
mer om detta under nästa rubrik, ”Utlåtandeunderlag”.

Viktigt att notera är att programmet har ett automatiskt system för att hantera saknade data för ordinarie
deltest i WAIS-IV. För mer information om dessa regler, se WAIS-IV Manual del 1.

42

UTLÅTANDEUNDERLAG
Utlåtandeunderlaget är fullständigt redigerbart när det har genererats i WAIS-IV Narrativ och öppnats i
Microsoft Word 2003-2010. All text och alla tabeller kan förändras och modifieras efter behov.
Vissa textstycken kommer att behöva omformuleras i underlaget. Framförallt kommer vissa meningar under
rubrikerna Orsak till testning, Bakgrund och Beteende i testsituationen att löpa risk för upprepningar och
grammatiska fel eftersom texten genereras baserat på användarens val och inmatad text i programmet.
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FILFORMAT
Utlåtandeunderlaget genereras i .doc-format. För att konvertera till andra filtyper, se instruktioner nedan:
1.

Generera utlåtandeunderlaget eller öppna ett sparat utlåtande i Word:

2.

Genomför önskade förändringar.

3.

Klicka på Arkiv – Spara som:

4.

Välj var du vill spara filen och skriv önskat filnamn:
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5.

Välj filformat i listan. I Word 2010 finns bland annat följande alternativ:
a. PDF: Dokumentet sparas i ett låst format som inte kan redigeras av den som läser det.
b. XPS-dokument: Dokumentet sparas i ett låst format som inte kan redigeras av den som läser
det. Är endast kompatibelt med Windows.
c. Webbsida: Dokumentet sparas i HTML-format och kan läsas i webbläsare som Internet
Explorer, Firefox, Chrome och Safari.
d. RTF-format: Dokumentet sparas i ett format som kan läsas och skrivas av de flesta
ordbehandlarprogram.
e. Oformaterad text: Endast text sparas, inte layout eller tabeller.
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SÄKERHET
All information som lagras i WAIS-IV Narrativ är krypterad och skyddad av ett personligt lösenord som väljs
första gången man startar programmet. Lagringen sker lokalt på datorn och ingen information om testpersoner
eller test skickas till Pearsons servrar.
De enda tillfällen då datorn behöver vara uppkopplad till internet är vid registrering av licens, när lösenord
ändras och när lösenordet glömts bort och måste återställas.
Krypteringen av data sker med en standardmetod innan den lagras i databasen. Även användarens lösenord är
krypterat och ligger i samma databas. Databasen är i sin tur låst för åtkomst
Utlåtandeunderlag som har genereras i Word kan sparas utanför programmet. Detta bör beaktas vid hantering
och lagring av dessa filer. Om dokument måste hållas konfidentiella i elektroniskt format kan man
lösenordsskydda eller låsa möjligheten att redigera dem, se nedan.
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LÖSENORDSSKYDDA WORDDOKUMENT
För att lösenordsskydda ett worddokument:
1.

Generera utlåtandeunderlaget eller öppna ett sparat utlåtande i Word:

2.

Genomför önskad redigering.

3.

Klicka på Arkiv – Info. Knappen Skydda dokument finns under rubriken Behörigheter. En lista på
alternativ dyker upp:

4.

Klicka på Kryptera med lösenord.

5.

Skriv in önskat lösenord och klicka på OK:
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6.

Skriv in lösenordet en gång till och klicka på OK:

7.

Nu behöver alla som vill läsa eller skriva i dokumentet ha tillgång till lösenordet.
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