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1. Uvod
Pri programski opremi za ocenjevanje ASIS gre za program za ocenjevanje
prijav programov na področju socialnih inovacij. Ta pomaga pri ocenjevanju
teh prijav s primerjavo trenutne prijave s tekočimi ali zaključenimi programi
na področju socialnih inovacij.
Ker so programi, ki se močno razlikujejo od primerjalnih programov, lahko
tudi pomembni in dobri, programska oprema nudi samo eno podporo pri
odločitvi.
Programska oprema temelji na konceptu odjemalec-strežnik, pri čemer
strežniška stran potrebuje spletni strežnik, odjemalska pa osebni računalnik
z običajnim spletnim brskalnikom. Nobeni podatki se ne shranjujejo ali
pošiljajo. Programska oprema tudi ne uporablja piškotkov.

2. Namestitev programske opreme na strežniku
Programska oprema je na voljo v stisnjeni datoteki pod imenom
ASISEval.zip. To datoteko ASIS izda pooblaščenim točkam.
Za namestitev mora biti na voljo spletni strežnik (Internet ali intranet). Edina
zahteva za spletni strežnik je PHP 5.0, vendar je PHP 7.0 boljši.
Za namestitev morate datoteko ASISEval.zip na spletnem strežniku
ekstrahirati. Priporočljivo je ustvariti mapo, npr. ../ASIS/.
Mapa mora imeti nastavljene pravice branja in izvajanja za uporabnike.
Datoteke za uporabnika zahtevajo pravice za branje.
Nato je treba mapo odobriti za pooblaščene uporabnike. Odobritev je
odvisna od sistemskega okolja in strukture programske opreme, vendar
skrbniku sistema ne bi smela predstavljati težav.
Nazadnje sistemski skrbnik uporabniku pošlje povezavo do mape (glejte
naslednji razdelek).

3. Namestitev

programske

opreme

na

pisarniškem računalniku
Za namestitev programske opreme na pisarniškem računalniku uporabniki
kliknejo na povezavo, ki jo pošlje skrbnik sistema. Najprej izberite jezik v
zgornjem desnem kotu in nato novo prikazano stran shranite kot
»zaznamek«. Od tega trenutka lahko do programske opreme kadar koli
dostopate z ustreznim zaznamkom.
Primer e-pošte od skrbnika sistema uporabnikom:
Spoštovani bodoči uporabniki programa ASISEval,
Programsko opremo ASISEval smo za vas namestili na strežniku.
Za uporabo programa na pisarniškem računalniku izvedite naslednje 3 korake:
(1) Kliknite naslednjo povezavo: www.aaa.bb/ASIS/ (vzorčna povezava)
(2) V brskalniku, ki ga uporabljate, se odpre spletno mesto – tukaj izberite želeni jezik:

(3)

Prosimo, shranite to stran kot zaznamek.

ASISEval je zdaj pripravljen za uporabo tako, da ga prikličete prek zaznamka.
LP, skrbnik

4. Uporaba vnosa
Ko prikličete programsko opremo (prek spletnega brskalnika), se pojavi
naslednja začetna stran. Ta stran je namenjena vnosu programskih
podatkov. Izpolniti morate vsa polja. Številske podatke je treba vnesti kot
celo število brez pike ali vejice. Če je miškin kazalec nad vnosnim
elementom, se na desni strani vnosa prikaže sivo polje s pomočjo za vnos.
Slika 1: Domača stran/vnosni obrazec s poudarjenim napotkom za vnos
naslova

Na dnu strani je gumb »oddaj«, da dokončate oddajo. Ko ste vse izpolnili, se
prikaže stran za ocenjevanje. Če vnosi manjkajo ali so napačni, so označeni
in jih je treba popraviti. Vrsta oznake je odvisna od uporabljenega spletnega
brskalnika.

5. Obrazložitev izdaje
Stran za ocenjevanje vsebuje ocenjevanje vnesenih programskih podatkov.
Ko kliknete puščico ali besedo "Informacije o programu", se prikaže povzetek
vnosnih podatkov. Sledi 7 diagramov, ki jih program, ki ga je treba oceniti,
primerja s podatki ASIS. Na koncu se prikaže povzetek 7 kazalnikov.
Slika 2: Stran za ocenjevanje

Slika 3: Povzetek vnosnih podatkov (primer)

Diagram 1 prikazuje škatlo z brki, v kateri je velikost ciljne skupine narisana
nad nivojem programa. Oranžni predeli prikazujejo kvartil 2 in kvartil 3.
Zelena točka prikazuje, kje se nahaja program, ki ga ocenjujete. Os Y je
narisana logaritmično.
Besedilo pod sliko je prikazano zeleno, če je program, ki ga ocenjujete, v
kvartilu 2 ali kvartilu 3. Če se nahaja v kvartilu 1 ali kvartilu 4, je besedilo
prikazano rumeno. Če se nahaja zunaj celotnega primerjalnega območja, je
besedilo prikazano rdeče.

Slika 4: Diagram 1 – »Ciljna skupina«

Diagram 2 prikazuje škatlo z brki, ki prikazuje skupno financiranje nad
nivojem programa. Oranžni predeli spet prikazujejo kvartil 2 in kvartil 3.
Zelena točka prikazuje, kje se nahaja program, ki ga ocenjujete.
Besedilo pod sliko je prikazano zeleno, če je program, ki ga ocenjujete, v
kvartilu 2 ali kvartilu 3. Če se nahaja v kvartilu 1 ali kvartilu 4, je besedilo
prikazano rumeno. Če se nahaja zunaj celotnega primerjalnega območja, je
besedilo prikazano rdeče.

Slika 5: Diagram 2 – »Skupno financiranje«

Diagram 3 prikazuje škatlo z brki, v kateri so vključene interne osebe
prikazane nad nivojem programa. Oranžni predeli prikazujejo kvartil 2 in
kvartil 3. Zelena točka prikazuje, kje se nahaja program, ki ga ocenjujete.
Besedilo pod sliko je prikazano zeleno, če je program, ki ga ocenjujete, v
kvartilu 2 ali kvartilu 3. Če se nahaja v kvartilu 1 ali kvartilu 4, je besedilo
prikazano rumeno. Če se nahaja zunaj celotnega primerjalnega območja, je
besedilo prikazano rdeče.

Slika 6: Diagram 3 – »Vključene osebe«

Diagram 4 prikazuje škatlo z brki, v kateri so multiplikatorji prikazani nad
nivojem programa. Oranžni predeli prikazujejo kvartil 2 in kvartil 3. Zelena
točka prikazuje, kje se nahaja program, ki ga ocenjujete.
Besedilo pod sliko je prikazano zeleno, če je program, ki ga ocenjujete, v
kvartilu 2 ali kvartilu 3. Če se nahaja v kvartilu 1 ali kvartilu 4, je besedilo
prikazano rumeno. Če se nahaja zunaj celotnega primerjalnega območja, je
besedilo prikazano rdeče.

Slika 7: Diagram 4 – »Multiplikatorji«

Diagram 5 prikazuje škatlo z brki, v kateri so mejniki prikazani nad nivojem
programa. Oranžni predeli prikazujejo kvartil 2 in kvartil 3. Zelena točka
prikazuje, kje se nahaja program, ki ga ocenjujete.
Besedilo pod sliko je prikazano zeleno, če je program, ki ga ocenjujete, v
kvartilu 2 ali kvartilu 3. Če se nahaja v kvartilu 1 ali kvartilu 4, je besedilo
prikazano rumeno. Če se nahaja zunaj celotnega primerjalnega območja, je
besedilo prikazano rdeče.

Slika 8: Diagram 5 – »Mejniki«

Diagram 6 prikazuje škatlo z brki, ki prikazuje ozadje ustanoviteljev
(izobrazbo in izkušnje). Oranžni predeli prikazujejo deleže 4 možnih
kombinacij. Zelena točka prikazuje, kje se nahaja program, ki ga ocenjujete.
Besedilo pod sliko je prikazano zeleno, če je program, ki ga ocenjujete pri
Da/Da. Če je v kateri drugi kombinaciji, je besedilo prikazano rumeno.

Slika 9: Diagram 6 – »Ozadje«

Diagram 7 prikazuje stolpčni diagram, ki prikazuje strukturo deležnikov nad
tipom programa. Nevladne organizacije civilne družbe in organizacije za
spodbujanje poslovanja, prevladujejo v okoljskem in socialnem sektorju. Na
tehničnem področju prevladujejo podjetja iz zasebnega sektorja in
organizacije za spodbujanje poslovanja. Krogi označujejo, kateri deležniki so
zastopani v programu, ki ga ocenjujete.
Besedilo pod sliko je prikazano zeleno, če program, ki ga ocenjujete,
vključuje oba prevladujoča deležnika. Če je v programu zastopam samo en
dominanten deležnik, je besedilo prikazano rumeno. Če manjkata oba
deležnika, je besedilo rdeče.

Slika 10: Diagram 7 – »Struktura deležnikom«

Na koncu strani za ocenjevanje se prikaže povzetek 7 kazalnikov (iz 7
diagramov).
Prikazuje, koliko kazalnikov je zelenih, rumenih ali rdečih.
Pozor: sistema semaforja ne smemo razlagati kot kazalnik za »dobro« ali
»slabo« oceno, ampak se ocena nanaša samo na »tipično« ali »netipično«
glede na primerjalne programe.

Slika 11: Povzetek vrednotenja s pomočjo 7 diagramov.

6. Shranjevanje podatkov
Programska oprema ne ponuja nobene možnosti za shranjevanje podatkov,
saj bi bilo to problematično tako z vidika zaščite kot tudi varnosti.
Če želite podatke vseeno shraniti, lahko uporabite možnost tiskanja v obliki
datoteke, ki jo ponujajo vsi običajni spletni brskalniki. Odgovornost za
shranjevanje in s tem povezano varstvo podatkov nosi izključno uporabnik.

