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Tourbitin DRI-työkalu 

Tervetuloa tutustumaan Tourbit-hankkeen DRI-työkalua (DRI Digital Readiness Index, digitaalisen valmiuden indeksi)! 

Ennen kuin voit vastata kyselyyn, sinun täytyy rekisteröityä Tourbitin DRI-työkalun käyttäjäksi. Sen jälkeen voit milloin 

tahansa tarkastella vastauksiasi ja täyttää kyselylomakkeen loppuun. Voit valita haluamasi kielen milloin tahansa 

vasemman yläreunan pudotusvalikosta.  

 

Lyhyesti DRI-kyselystä 

Kaikki kysymykset edeltävästä vuodesta ja tulevasta arviosta ovat pakollisia. Kysely on täytetty vasta, kun kaikkiin 

kysymyksiin on vastattu.  

Kun yläpalkin lukema on 100 prosenttia, näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa voit valita, haluatko lopettaa 

kyselyyn vastaamisen (minkä jälkeen et voi enää muuttaa tietoja) vai jatkaa tietojen muokkaamista. Jos valitset 
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jälkimmäisen vaihtoehdon, voit lopettaa kyselyn täyttämisen milloin tahansa napsauttamalla Viimeistele kysely -

painiketta, joka on näkyvissä näkymän oikeassa reunassa jokaisen kysymyksen vieressä.  

Jos et ymmärrä jotakin kysymystä, voit ottaa meihin yhteyttä kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen 

dri.tourbit@arctur.si. 

Aloitussivu ja navigointi 

 

Tämä on aloitussivu. Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti DRI-työkalusta. Todentamista varten sinua pyydetään 

ilmoittamaan asemasi yrityksessä/organisaatiossa. Jos et näe kirjoituskenttää, vieritä sivua alaspäin. Kun olet 

syöttänyt asemasi yrityksessä, voit tallentaa tiedon napsauttamalla Tallenna-painiketta. Voit palata tälle sivulle milloin 

tahansa painamalla oikeassa yläkulmassa nimesi vieressä olevaa rataskuvaketta.  

Seuraavaksi näkyviin tulee yhteenveto-osio.  

mailto:dri.tourbit@arctur.si
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Tässä näkymässä voit napsauttaa mitä tahansa pääryhmää (Yleiset kysymykset, Teknologian käyttö, Organisaation 

kapasiteetti). Näkyviin tulee valikko, jossa luetellaan tarkempia osa-alueita. Voit aina palata tälle sivulle 

napsauttamalla yläpalkin Yhteenveto-valikkokohtaa. Huomaa, että yläpalkki on alussa valkoinen ja täyttyy vähitellen, 

mikä kuvaa vastattujen kysymysten prosenttiosuutta. Kun napsautat pluspainiketta, näkyviin tulee tarkempi 

yhteenveto kussakin ryhmässä vastatuista kysymyksistä. 

Kun napsautat ryhmien nimiä ylhäällä olevan valkoisen/sinisen palkin valikossa, näkyviin tulee koko navigoinnin 

koontinäyttö. Koontinäytöstä voit siirtyä mihin tahansa kysymysten osa-alueeseen.  
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Voit siirtyä tiettyihin kysymyksiin napsauttamalla osa-aluetta.  

Kysymykset on jäsennelty seuraavasti: 

• Pääryhmät on merkitty isolla kirjaimella: A, B, C. 

• Jokaisessa ryhmässä on yksi tai useampi osa-alue, joka on merkitty seuraavasti: A1, B1, B2 jne.  

Kun napsautat yläpalkissa olevaa Yhteenveto-painiketta, näkyviin tulee yhteenvetosivu, jolta voit milloin tahansa 

tarkastaa kyselyyn vastaamisen edistymisen napsauttamalla pluspainiketta.  
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DRI-työkalun toiminnot: 

DRI-työkalussa on monia toimintoja, jotka auttavat sinua kyselyyn vastaamisessa.  

 

Tietoja-painike 

Jokaisessa kysymyksessä on pieni tietokuvake (sininen ”i”). Kun napsautat kuvaketta, näkyviin tulee yksityiskohtainen 

selitys kysymyksestä, mikä voi auttaa sinua vastaamisessa. Tiedot voivat olla samoja useissa kysymyksissä.  



 

 

8 

DIGITAL READINESS INDEX (DRI) 

INDEKSI 

Käyttöopas 

 

Vastauksen syöttäminen 

Useimmissa kysymyksissä pyydetään antamaan vastaus edeltävästä (päättyneestä) vuodesta ja oma arvio kuluvasta 

vuodesta. Raporttia ei voida luoda ilman kummankin osan vastausta.  

Vuosi-pudotusvalikko 

Aluksi valittavissa on vain yksi vuosi. Kun vastaat kyselyyn toisen kerran, pudotusvalikkoon lisätään toinenkin vuosi, ja 

voit vertailla eri vuosien vastauksia. Kunkin vuoden tulokset tallennetaan erikseen.   

Tallenna- ja Ohita-painikkeet 

Tallenna-painikkeella voit tallentaa syötetyt tiedot ja siirtyä seuraaviin kysymyksiin. Ohita-painikkeella voit selata 

kyselylomaketta tallentamatta tietoja. Huomaa, että jos syötät tietoja ja napsautat sitten Ohita, tietoja ei tallenneta! 

Loppujen lopuksi kaikkiin kysymyksiin on kuitenkin vastattava.  

Alapalkki 
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Alapalkissa voit palata edellisiin kysymyksiin ja selata nopeasti yhden osa-alueen kysymyksiä napsauttamalla 

pallokuvakkeita.  

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin milloin tahansa yhteyttä kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen 

dri.tourbit@arctur.si.  

 

Kiitos, että päätit käyttää DRI-työkalua!  

mailto:dri.tourbit@arctur.si
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