Manual de utilizare platforma
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1. Pagina autentificare
Inainte de a incepe trebuie sa va asigurati ca aveti un utilizator si o parola valida pentru accesarea
platformei. Aceste date se obtin de la administratorul platformei.
Dupa ce aveti un utilizator si o parola, pentru autentificare accesati linkul https://e-cbt.ro/admin/
Aici trebuie sa completati cele 2 campuri:
 utilizator = adresa de email care a fost furnizata pentru accesul in admin
 parola = parola furnizata de administratorul platformei

2. Meniul utilizatori
Acest meniu are 2 sectiuni: utilizatori si grupuri utilizatori.

Utilizatori
a) Sectiunea de vizualizare utilizatori care va permite:
 filtrarea utilizatorilor dupa id, email, status
 stergerea unui utilizator
 vizualizarea profilului unui utilizator
b) Sectiunea de adaugare utilizatori
Pentru adauga un utilizator trebuie sa completati formularul cu datele indicate.
Explicatii câmpuri formular:
Status = indica daca utilizatorul este activ sau inactiv in program
Program tratament = programul in care urmeaza sa fie inclus utilizatorul. Programul de tratament
trebuie sa fie deja creat pentru a fi selectat. (vezi Capitolul 4. Programe tratament)
Grup utilizatori = grupul in care urmeaza sa fie inclus utilizatorul pentru segmentarea bazei de
date.Grupul de utilizatori trebuie sa fie deja creat pentru a fi selectat. (Vezi meniu Utilizatori>Grupuri utilizatori )
Dupa completarea formularului se apasa butonul Salveaza. Utilizatorul nou creat apare in lista din
stanga.

Grupuri utilizatori
In aceasta sectiune se definesc grupurile de utilizatori.
Este utila pentru segmentarea bazei de date si impartirea utilizatorilor in grupuri dupa diferite
caracteristici sau indicatori urmariti in cadrul studiului.
Contine 2 sectiune:
a) Lista completa de grupuri create
b) Fromular pentru adaugare grup nou
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3. Meniul Chestionare
Acest meniu permite crearea de noi chestionare sau utilizarea chestionarelor deja existente.
Chestionarele create pot fi utilizate in orice fază a desfășurării programului de tratament.

Adaugarea unui chestionar
Un chestionar nou se poate adauga accesand din meniul principal sectiunea Chestionare > Adauga
chestionar sau din pagina de listare chestionare Chestionare > Lista Chestionare apasand butonul
Adauga chestionar.
Când ajungeti in pagina de adaugare chestionar trebuie sa parcurgeți urmatorii pasi:
1. Completati campul Nume chestionar cu denumirea chestionarului. Este recomandat să folosiți
acromimul chestionarului in limba engleza (ex: BDI). Dacă veți crea un chestionar într-o altă
limbă decît limba Româna, ar fi util să numiți chestionarul cu acromimul limbii respective
(ex:BDIeng pentru BDI in limba ENGLEZA)
2. Apasati butonul Salveaza
3. Dupa salvare trebuie sa vedeti pagina de configurare a chestionarului exemplificata in imaginea
de mai jos
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In sectiunea Configureaza chestionar in partea stanga aveti tipurile de întrebări disponibile pentru a
crea un chestionar, iar in dreapta este un preview al chestionarului creat.
Pentru a adauga o nouă întrebare in cadrul chestionarului nou creat trebuie sa dati click pe acel tip de
întrebare care este cel mai convenabil pentru dvs. (ex: dropdown, checkbox etc.).
Întrebarea nou creată se va adauga la finalul chestionarului.
Sortarea sau ordinea de afișare a întrebărilor se face prin metoda drag and drop (click pe întrebare si
mutare cu mouse-ul în pozitia dorită).
Pentru a segmenta afișarea unui chestionar cu multe întrebări pe mai multe pagini succesive, puteți
folosi obțiunea Section break

IMPORTANT! Fiecare întrebare din chestionar are un ID asociat. Acest ID se completeaza manual în
campul ID Intrebare și trebuie sa fie unic. De obicei acest ID este alcătuit din acronimul
chestionarului și numărul întrebării (ex. BDI1, BDI2, ..., BDI21).
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Pentru ca o intrebare sa fie obligatorie se bifeaza optiunea Obligatoriu la sectiunea Optiuni camp.
Dacă un chestionar are aceleași obțiuni de răspuns la mai multe întrebări, după ce ați configurat cu
atenție prima întrebare (inclusiv scorurile la variantele de răspuns – vezi mai jos) puteți duplica acea
primă întrebare de câte ori aveți nevoie apăsând pe butonul Duplică.
Atenție însă - după duplicarea unei întrebări trebuie să scrieți continutul noii întrebări în câmpul Titlul
camp și să îi oferiți un ID unic.
Întrebarile care au raspunsuril de tip Dropdown sau Multiple choice, permit adăugarea scorului
numeric pentru fiecare obțiune de răspuns. Pentru a face acest lucru trebuie să intdoduceți manual
scorul asociat fiecărei obțiuni de răspuns astfel: scor numeric răspuns|obțiune de raspuns (unde
scorul numeric răspuns trebuie să fie o cifră – vezi exemplul de mai jos)
Ex: 0|Fără anxietate în ultima săptămână.
1|Puțină anxietate. M-am simțit anxios de câteva ori.
...
4|Anxietate constantă.
Scorurile de la fiecare obțiune de răspuns vor fi folosite pentru calcularea automată a scoririlor totale
sau a scorurilor pe subscale a chestionarului, despre care vom discuta în continuare.
Sectiunea Algoritmi de calcul se foloseste pentru a crea formule de calcul automate pentru fiecare
chestionar în parte.
Pentru a creea un algoritm de calcul trebuie sa completati formularul cu:
Nume algoritm de calcul – trebuie să dați un nume algoritmului de calcul. Pentru o identificare usoara
vă sgerăm să folosiți acronimul chestionarului si tipul algoritmului (ex: BDItotal sau MMPIdeschidere)
Continutul algoritmului de calcul = formula matematica de calcul a scorului în care folosiți operatori
matematici intre ID-urile intrebarilor (ex: BDI1+BDI2+...+BDI21)

Dupa salvarea unui algoritm nou, acesta apare in dropdown-ul Algoritmi existenti. Daca se doreste
modificarea lui, trebuie selectat din lista, modificat si apasat butonul de Editeaza algoritm
Initial, campul de Algoritmi existenti nu are algoritmi predefiniti.
IMPORTANT! Algoritmii de calcul se aplica doar pentru chestionarul curent.
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4. Meniul Programe tratament
Acest meniul permite crearea și administrarea unui program de tratament, care, in ansamblu, este o
colectie de chestionare, module de tratament si utilizatori.
Mai precis, puteți face toate operatiunile de administrare a utilizatorilor in program, de trimitere si
programare a chestionarelor, de grupare a chestionarelor in grupuri de chestionare, de activare a unui
modul de tratament etc.
Pentru a adauga un nou program de tratament trebuie ca din meniul principal sa mergeți la Programe
de tratament > Programe si să dați click pe butonul Adauga program (dreapta sus).
Pentru modificarea sau administrarea unui program deja existent (creat) se navigheaza in meniu
principal la Programe de tratament > Programe si se apasa pe linkul de Editare din dreptul
programului ce urmeaza sa fie modificat sau administrat.

Dupa ce alegeti sa editati/administrați un program (sau tocmai ati creat unul nou) apare pagina din care
se gestioneaza toate aspectele legate de programul respectiv.
Prima sectiune se refera la Numele complet al programului de tratament, URL si partea de Introducere
generală care va apărea la începutul programului de tratament, inaintea modulelor de tratament.
Observatie: URL unui program de tratment reprezinta URL-ul la care poate sa fie accesat programul
de catre utilizatori. Acesta este unic, nu se poate modifica si trebuie sa contina numai litere mici sau/si
cifre (fara caractere speciale).
Exemplu URL Program DEO: https://e-cbt.ro/program/deo/
Nota: Persoana care creaza un nou program poate sa defineasca doar ultima parte a URL-ului, respectiv
ceea ve vine după https://e-cbt.ro/program/, în exemplul de mai sus doar deo
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In partea din dreapta este sectiunea unde se aleg modulele ce urmeaza sa fie incluse in program.
Înainte de a putea fi incluse în programul de tratement, modulele de tratament trebuie sa fie create.

Urmatoare sectiune este pentru definirea grupurilor de chestionare ce urmeaza sa fie incluse in
program. Aici avem 2 tipuri de grupuri:
 Grup chestionare screening, ce reprezinta chestionarele care se trimit automat unui utilizator
atunci cand el se inscrie in program. Pe baza rezultatelor acestor chestionare, se decide daca un
utilizator este sau nu inclus in programul curent.
 Grupuri chestionare ce urmeaza sa fie trimise utilizatorilor pe parcursul derularii programului
IMPORTANT! Un program poate sa aiba doar un singur grup de Chestionare screening.
Dar unul și același chestionar poate sa fie inclus in mai multe grupuri de chestionare.
Iar fiecare grup de chestionare trebuie să aibă un nume unic, de obicei format din acronimul
programului și momentul în care se aplică grupul de chestionare (ex: ScreeningDEO, PosttestDEO etc.)
Orice grup de chestionare poate fi trimis spre completare unui grup de utilizatori sau unui singur
utilizator in parte.
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Exemplu sectiune grupuri chestionare:
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Sectiunea de administrare module de tratament si utilizatori arata ca si in imaginea de mai jos. Ea are
urmatoarele functionalitati:
 activarea / dezactivarea unui utilizator se face pe coloana Status ( = activat)
Notă: Un utilizator dezactivat nu dispare de pe platforma, ci el poate fi găsit după ID in Memiul
principal Utilizatori -> Lista utilizatori
 includerea / excluderea unui utilizator din program se face pe coloana Include în program ( =
Inclus in program)
 adaugarea de observatii în dreptul unui utilizator se face pe coloana Observatii. Aceste
observatii sunt vizibile doar pentru administratori si nu apar in paginile publice sau profilele
utilizatorilor. Aceasta obtiune este foarte utilă în special în faza de screening, cand trebuie să
notam un posibil diagnostic clinic al unui utilizator sau daca a primit mesaj de
includere/excludere din studiu etc.
 Activarea / dezactivarea unui modul de tratament pentru un utilizator se face pe coloana 1
pentru Modului 1 de tratament ( = activat)

Ultima sectiune din pagina se refera la actiunile pe care administratorul le poate face cu privire la
utilizatorii inclusi in program.
Din aceasta sectiune aveti posibilitatea de a:
 trimite un grup de chestionare catre un întreg grup de utilizatori
 activa / dezactiva module de tratament pentru un întreg grup de utilizatori
Actiunile sunt predefinite in campul Selecteaza actiune.
Dupa selectarea actiunii se apasa butonul Trimite.
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5. Meniul aplicatii/teme de casă
Acest meniu permite crearea de aplicatii independente (teme de casa) care pot sa fie incluse in
capitolele unui modul de tratament.
Fiecare aplicatie / temă de casă se defineste sub forma unui shortcode autogenerat.
Exemplu: [aplicatie id='74']
Acest shortcod trebuie copiat si adăugat manual în continutul capitolului si el va face automat
trimiterea către acea aplicatie/temă de casă care este trimisa utilizatorului.
De obicei temele de casă sunt concepute sub forma unor tabele cu câmpuri goale pe care trebuie să le
completeze utilizatorii. Pentru ca un utilizator sa poata completa campuri specifice in interiorul unei
aplicatii/teme de casă, trebuie să definim fiecare dintre aceste câmpuri goale. Definirea unui câmp gol
se face folosind urmatoarea sintaxa: [raspuns]raspuns_X[/raspuns] unde raspuns_X reprezinta ID-ul
câmpului care trebuie completat iar litera X trebuie înlocuita cu numărul câmpului gol (ex: 1, 2, 3 ...).
Nu este posibil ca două câmpuri diferite să fie definite cu aceeași cifră (asta duce la erori de funcționare
si salvare a datelor). Aceasta sintaxa, atunci cand se afiseaza aplicatia, are rolul de a inlocui automat
câmpul gol din tabel cu un câmp editabil pe care utilizatorul il poate completa asemenea spațiului în
care scriem mesajul unui email.
IMPORTANT! Vă reamintim că, la fel ca în cazul ID-urilor pentru întrebari, si această sintaxă trebuie
as fie unică in cazul fiecărui câmp din fiecare aplicație. Recomandata noastră este să numerotați
câmpurile în ordine crescatoare: Ex: [raspuns]raspuns_1[/raspuns], [raspuns]raspuns_2[/raspuns]
etc. Dar nu este absolut necesar să numerotați câmpurile în ordine! Dacă ați omis din greșeală un câmp,
puteți să îl numerotați cu următoarea cifră care este nefolosită în acea aplicație, impostant este să nu
apară aceeași numerotare de două ori.
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Mai jos aveti un exemplu aplicatie/temă de casă, văzut de persoana care o crează:

Același exemplu de aplicatie/temă de casă ca cel de mai sus, văzut de un utilizator:
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6. Meniul pagini publice
In aceasta sectiune se definesc paginile statice ce urmeaza sa fie afisate oricărei persoane care
accesează pagina de web a programului.
Pentru a adauga o pagina noua trebuie sa accesati in meniu sectiunea Pagini publice > Adauga pagina
Formularul afisat trebuie completat si apasat butonul de Salveaza pagina
Observatii:
Bifati optiunea pentru a seta ca pagina principala – aceasta optiune se bifeaza doar pentru pagina
principala. Nu pot sa existe 2 pagini principale pentru acelasi program, astfel ca daca aveti deja
definita o pagina principala care are aceasta optiune si aceeasi optiune se bifeaza la o alta pagina, cea
din urma va fi considerata ca fiind pagina principala.
Status – se afiseaza pe pagina programului doar paginile cu status Publicata. Puteti modifica si edita
continutul paginilor Draft fara ca acestea sa fie vizibile pentru utilizatori.
Ordine sortare – ordinea in care paginile sunt afisate in meniul principal
Program – Programul de care apartine pagina
Continut pagina – este un editor WYSWYG care permite adaugarea de continut text si imagine. Aici
adaugati continutul pe care doriti sa il afisati utilizatorilor.

7. Meniul export date
Acest Meniul permite exportul datelor culese prin intermediul chestionarelor si aplicatiilor folosind
cele 2 sectiuni dedicate.
Pentru a exporta datele se selecteaza programul pentru care se face exportul si tipul de fisier returnat
(.csv sau .xls).
Optiunea de Exporta numai punctele (scorurile numerice) se bifeaza in cazul in care doriti
exclusivexportul datelor numerice, fără raspunsurile verbale scrise de către utilizatori. Această obțiune
include și scorurile totale / pe subscale pe care le-ați creat anterior pentru fiecare chestionar.
Optiunea de Include raspunsuri chestionare screening permite exportul in acelasi fisier al
raspunsurilor din chestionarele de screening + toate răspunsurile la Chestionarele completate pe
parcursul desfășurării programului de tratament (ex: evaluari săptămânale, Post-test, Follow-Up).
Raspunsurile sunt exportate în același format cu cel din SPSS. Respectiv, fiecare coloană expostată
reprezinta o intrebare si raspunsul pe care l-a dat utilizatorul la acea întrebare. Fiecare rând exportat
reprezintă un utilizator inclus in program al cărui ID se regăsește de obicei pe prima coloana (ex:
1234abcd).
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8. Cum se creaza si cum se configureaza un program nou de
tratament
 Creati toate chestionarele de care aveți nevoie pe parcursul programelor din Meniul chestionare
 Creati toate aplicatiile/temele de casă de care aveți nevoie din meniul Aplicatii > Adauga
aplicatie
 Creati toate capitolele care urmeaza sa fie incluse in fiecare modul de tratament din meniul
Programe tratament > Capitole
 Creati toate modulele de tratament de care aveți nevoie din meniul Programe tratament >
Capitole
 Creati programul de tratament din meniul Programe tratament > Programe butonul Adauga
program
 Ulterior puteți asocia toate elementele care compum programul dvs. de tratament (Module,
Chestionare, Utilizatori) in cadrul paginii programului dvs de tratament
 Puteți trimite chestionare utilizatorilor flosind ultima sectiune din pagina programului denumita
Utilizatori
 Apoi puteți activa / dezactivati fiecare modul de tratament pentru fiecare utilizator (grup de
utilizatori) inclus in program
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