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Tourbit DRI 

Welkom bij de Tourbit Digital Readiness Index (DRI)! 

Voordat u kunt beginnen met het beantwoorden van de vragenlijst, moet u zich registreren op de Tourbit DRI tool. 

U kunt dan op elk gewenst moment toegang krijgen tot uw antwoorden en de vragenlijst afmaken.  U kunt op elk 

moment uw voorkeurstaal instellen in het vervolgkeuzemenu linksboven.  

 

Inleiding tot de DRI-vragenlijst 

Alle vragen voor zowel het laatste jaar als de schatting zijn verplicht en moeten worden beantwoord om de vragenlijst 

met succes te kunnen invullen. 

Wanneer u 100% bereikt in de bovenste balk verschijnt een pop-up venster waar u kunt kiezen om de vragenlijst te 

beëindigen (u kunt dan geen gegevens meer wijzigen) of u kunt doorgaan met het bewerken van de gegevens. Als u 

voor de tweede optie kiest, kunt u op elk moment de vragenlijst afmaken door op de knop Vragenlijst voltooien te 

drukken, die dan rechts naast elke vraag zichtbaar wordt. 

Als u bepaalde vragen niet begrijpt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen dri.tourbit@arctur.si. 

mailto:dri.tourbit@arctur.si
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Invoerpagina en navigatie 

 

Dit is de toegangspagina. Hier wordt u welkom geheten door een introductie van DRI en dient u ter verificatie uw 

functie in het bedrijf/organisatie in te vullen. Indien u het invoerveld niet ziet, scroll dan naar beneden. Nadat u uw 

bedrijfspositie hebt ingevoerd, kunt u de gegevens opslaan door op de knop "Opslaan" te drukken. U kunt op elk 

moment naar deze pagina terugkeren door op het tandwielicoon te drukken in de rechterbovenhoek naast uw 

naam.  

Daarna gaat u naar het overzichtsgedeelte.  
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Hier is de mogelijkheid om op een van de hoofdgroepen te drukken (Algemene vragen, Gebruik van technologie, 

Capaciteit van de organisatie) en er verschijnt een menu met meer gedetailleerde hoofdstukken. U kunt altijd naar 

deze pagina terugkeren door in de bovenbalk op "Overzicht" te drukken. Let op: de bovenbalk is in het begin wit en 

zal geleidelijk vollopen, waarbij het percentage beantwoorde vragen wordt getoond. Door op de plusknop te 

drukken, krijgt u een meer gedetailleerd overzicht van de beantwoorde vragen per groep. 

Door op de groepsnamen te drukken in het menu in de wit-blauwe balk bovenaan, wordt het hele 

navigatiedashboard geopend. Alle vraaghoofdstukken kunnen van daaruit worden geopend. 
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U wordt naar specifieke vragen geleid door op het hoofdstuk te drukken.  

De vragen zijn op de volgende manier gestructureerd: 

• De hoofdgroepen zijn aangegeven met een hoofdletter: A, B, C. 

• Elke groep heeft een of meer hoofdstukken gemarkeerd als: A1, B1, B2, enz. 

Door op de knop Overzicht in de bovenste balk te drukken, opent u de overzichtspagina waar de voortgang van de 

vragenlijst op elk moment kan worden gecontroleerd door op de plusknop te drukken. 

 



 

 

6 

DIGITAL READINESS INDEX Gebruikershandleiding 

 



 

 

7 

DIGITAL READINESS INDEX Gebruikershandleiding 

Kenmerken van DRI: 

DRI heeft veel functies om u te helpen bij het beantwoorden van de vragenlijst.  

 

Info knoop 

Elke vraag heeft een klein informatie-icoontje (blauwe "i"). Wanneer u hierop klikt, verschijnt een gedetailleerde 

uitleg van de vraag die u kan helpen bij het geven van het antwoord. Meerdere vragen kunnen dezelfde informatie 

bevatten. 
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Antwoord input 

Bij de meeste vragen wordt het antwoord voor het laatste (afgesloten) jaar gevraagd en uw schatting voor het 

lopende jaar. Het rapport kan niet worden gegenereerd zonder beide delen te beantwoorden. 

Jaar dropdown 

In het begin is slechts één jaar beschikbaar, maar wanneer u de vragenlijst voor de tweede keer beantwoordt, zal 

een extra jaar beschikbaar zijn in het dropdown-menu, en zult u in staat zijn om tussen antwoorden voor 

verschillende jaren te schakelen. De resultaten worden voor elk jaar afzonderlijk opgeslagen.   

Knoppen voor opslaan en skip 

De knop "Opslaan" slaat de ingevoerde gegevens op en gaat naar de volgende vragen. Met de knop "Skip" kunt u de 

vragenlijst doorlopen zonder op te slaan. Let op: als u gegevens invoert en vervolgens op Skip drukt, worden de 

gegevens niet opgeslagen! Uiteindelijk moeten echter alle vragen worden beantwoord. 
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Onderste balk 

In de benedenbalk heeft u de mogelijkheid om terug te keren naar de vorige vragen en snel door de vragen van een 

hoofdstuk te gaan door op de cirkels te drukken.  

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via dri.tourbit@arctur.si.  

 

Bedankt dat u DRI gebruikt! 

mailto:dri.tourbit@arctur.si
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