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Convenții de notare
Acest ghid utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:

Indicatoare

Semnificație
Indică o notă. Atrage atenția asupra
unor informații importante.
Indică o avertizare. Indică informații
esențiale pentru a nu dăuna funcționării
sistemului sau aplicației.
Indică o interzicere. Indică informații
de importanță majoră menite să atragă
atenția asupra unor acțiuni ce trebuie
evitate pentru a nu produce daune majore.
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1. Descriere generală
Modulul MATRISK INTERFAȚARE SIMON facilitează importul datelor din aplicația pentru mobil
și tabletă SIMON, dar și asignarea imaginilor si textului colectat de SIMON la analize existente.
Sintetic, modulul MATRISK INTEFAȚARE SIMON permite:
 ca un telefon (tabletă) să se conecteze cu aplicația MATRISK
 ca telefonul (tableta) să trimita toate datele colectate (imagini, înregistrări audio,
notițe text) ale unuia sau mai multor obiective selectate către MATRISK
 utilizatorului să vizualizeze, editeze, redenumească imaginile importate
 utilizatorului să asculte înregistrările audio importate
 utilizatorului să citească sau să modifice notițele text importate
 utilizatorului să asigneze imagini unei analize existente
 utilizatorului să adauge în unul sau mai multe câmpuri de descriere notițele culese

Modulul MATRISK INTERFAȚARE SIMON este destinat utilizării împreună cu aplicația
MATRISK versiunea v5.0 sau superioară.
Modulul MATRISK INTERFAȚARE SIMON poate fi achiziționat fie împreună cu
pachetul MATRISK fie de către clienții care dețin deja o licență MATRISK validă.
Funcția standard MATRISK de generare a raportului de evaluare, a anexelor acestuia
și a grilei este disponibilă și împreună cu modulul MATRISK INTERFAȚARE SIMON.

2. Utilizarea modulului MATRISK INTERFAȚARE SIMON
Modulul MARISK INTERFAȚARE SIMON este accesibil din mai multe locuri ale aplicației MATRISK,
după cum urmează:

 din pagina „Obiective” prin intermediul butonului
 din pagina „Grupuri de obiective” printr-un buton identic cu cel de sus
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 din pagina „Descrierea analizei” prin intermediul butonului
 din pagina „Imagini asociate obiectivului” printr-un buton identic cu cel de sus

2.1. Dashboardul
După apăsarea acestui buton, va fi afișată o fereastră prin intermediul căreia vor fi
prezentate conținutul directorului de date importate, precum și toate analizele din baza de
date curentă, grupate în obiective și grupuri. Acest „dashboard” este ilustrat în figura de mai
jos:
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Figura 1 Dashboard Interfațare SIMON

Partea stângă conține subdirectoarele cu date despre fiecare obiectiv (stilul afișat fiind identic
cu cel prezentat de Windows Explorer), iar partea dreaptă conține toate analizele grupate.
Prin navigarea în arborele din partea stângă, pe ecranul din mijloc vor fi afișate imaginile în
format thumbnail. De exemplu, prin expandarea primei ramuri a arborelui și selectarea unei
categorii din „Imagini”, se va afișa următoarea imagine:

www.matrisk.ro

Figura 2 Dashboard Intefațare SIMON cu fișier imagine selectat

Arborele care afișează directoarele are următorul conținut:

Figura 3 Arbore fișiere SIMON stocate pe hard-disk

Funcțiile de editare și acces sunt următoarele:
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 selectare subgrup imagine: afișare imagini în format thumbnail
 dublu-click pe o imagine: deschide fișierul în viewerul de imagini curent
 dublu-click pe un fișier text: deschide editorul intern de fișiere text (ca în imaginea de
mai jos)
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Figura 4 Fereastra de editare fișier de notițe (text)

 dublu-click pe o un fișier audio: deschide aplicația audio curentă
 click dreapta pe o imagine: afișează un menu conținând opțiunile „Editare” și
„Redenumire”; alegând aceste opțiuni, puteți edita sau redenumi fișierul pe disc.
Redenumirea se poate face și cu ajutorul tastaturii (apăsând tasta F2), fie în arborele
din partea stângă, fie în lista din ecranul de mijloc, selectând imaginea ce se dorește
a fi redenumită.

Arborele (din partea dreaptă a ecranului) care afișează analizele existente în baza de date este
următorul:
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Figura 5 Fereastra analizelor existente în baza de date

Acest control nu are disponibilă decât funcția de selectare.
Butoanele disponibile în această fereastră sunt următoarele:
 SIMON Link – realizează conexiunea cu aplicația de telefon
(tabletă) SIMON

 Reafișare – reîmprospătează conținutul arborelui din stânga

 Asociere – asociază un set de date ale unui obiectiv ales cu o
analiză existentă, în vederea asignării imaginilor si notițelor

 Setări – afișează o fereastră în care se pot configura
parametrii acestui modul

 Salvare – salvează toate redenumirile de fișiere
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2.2. Configurarea modulului de interfațare
Pentru configurarea modului este necesar sa se stabilească valorile a mai mulți parametri prin
intermediul următoarei ferestre:

Figura 6 Dialogul de setări

 calea către datele SIMON stocate (exact cum sunt prezentate în arborele din partea
stângă a dashboardului; structura de date este complet compatibilă cu baza de date
pe care o gestionează și aplicația SIMON-Desk
 calea către locul unde se vor descărca datele din aplicația SIMON, dupa conectare
(vezi secțiunea 2.3)
 portul TCP/IP de conexiune cu aplicația SIMON – valoare implicită 12765
 adresa de IP locală (a stației MATRISK): deși acesată adresă se identifică automat, este
posibil ca mașina gazdă să expună mai multe adrese de IP (de exemplu, în cazul în
care calculatorul are mai multe plăci de rețea active, sau dacă este instalată o mașină
virtuală etc.); în acest caz, trebuie selectată adresa IP prin care se face conexiunea

2.3. Importul din aplicația SIMON
Prin apăsarea butonului SIMON Link va fi afișată următoarea fereastră:

Figura 7 Conectarea la aplicația SIMON
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Modulul MATRISK INTERFAȚARE SIMON vă invită să vă conectați la MATRISK cu aplicația SIMON,
scanând cu ajutorul camerei video a telefonului sau tabletei codul QR expus. O dată
conexiunea realizată, transferul de date SIMON-MATRISK începe, iar progresul procesului este
ilustrat printr-o fereastră care afișează un control grafic specific tansferurilor:

Figura 8 Progrsului transferului de date

După ce s-a terminat această operațiune notificată prin mesajul „Transfer complet.”, puteți
apăsa butonul „Înapoi” pentru a reveni la dashboard.

2.4. Asocierea cu o analiză
Asocierea cu o analiză existentă se face selectând cu mouse-ul un sub-director de date din
arborele din partea stângă și o analiză din arborele din partea dreaptă.
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După apăsarea butonului, se va afișa fereastra de mai jos:

Figura 9 Fereastra de asociere

În ecranul de asociere, sunt expuse și se pot modifica următoarele informații:
 în partea stângă a ecranului este afișat arborele cu toate informațiile despre fișierele
grafice, organizate așa cum apar ele pe hard-disk; dacă se selectează numele unui
fișier, atunci sub arbore este afișat un preview a imaginii selectate
 în partea de mijloc sunt afișate imaginile din analiza selectată pentru asociere;
imaginile pot fi șterse, deschise (pentru vizualizare cu ajutorul aplicației de
vizualizare curente), încarcate din exterior (adica se pot alege imagini de oriunde de
pe hard-disk) sau încarcate prin drag and drop din arborele din partea stîngă a
ecranului. Primele trei funcții descrise se pot accesa prin intermediul menu-ului
context următor:

Figura 10 Menu-ul context cu funcții pentru imagini

 în partea dreaptă a ecranului sunt afișate în prima treime de ecran toate fișierele text
(notițe) ale obiectivului colectat, iar o dată un fișier selectat, se afișează conținutul
său. În partea mediană sunt expuse toate câmpurile din descrierea analizei, al căror
conținut poate fi modificat, iar dacă se selectează unul dintre aceste câmpuri, în
partea sa dreaptă este afișat conținutul curent, care poate fi editat folosind părți din
notițele selectate. De asemenea, pentru a introduce tot conținutul fișierului de notițe
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la poziția cursorului, se poate face drag and drop al notiței în caseta de editare. În
partea inferioară sunt prezentate sub formă de iconițe toate fișierele audio
înregistrate și care pot fi asculate printr-un simplu dublu-click pe iconiță.
La final, butonul de salvare depune toate modificările făcute în baza de date a aplicației.
Butonul „Interfațare SIMON” de la nivelul paginii „Descrierea analizei” sau paginii „Imagini
asociate obiectivului” face asocierea dintre datele SIMON de pe hard-disk și analiza curentă.

2.5. Salvarea datelor
Salvarea datelor se referă doar la numele fișierelor care au fost modificate. Dacă se schimbă
numele unui fișier, atunci, prin această funcție, se schimbă în consecință și numele fișierului
de pe hard-disk.

Suport tehnic
Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui ghid nu
reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea aplicației MATRISK, aveţi la dispoziţie
următoarele variante:
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Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65



E-mail: matrisk@onestsolutions.ro

