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DIGITAL READINESS INDEX User guide 

Tourbit DRI 

Bem-vindo ao Tourbit Digital Readiness Index (DRI)! 

Antes de começar a responder ao questionário, é necessário registar-se na ferramenta Tourbit DRI. Pode acessar as 

suas respostas e terminar o questionário a qualquer momento. Pode definir o seu idioma preferido a qualquer 

momento no menu suspenso superior esquerdo. 

 

Introdução ao questionário DRI 

Todas as questões do último ano e da estimativa são obrigatórias e devem ser respondidas para completar o 

questionário com sucesso. 

Quando atingir 100% na barra superior, uma janela pop-up aparecerá onde poderá optar por terminar o questionário 

(não poderá alterar nenhum dado após esse momento) ou continuar a editar os dados. Se escolher a segunda opção, 
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pode terminar a qualquer momento pressionando o botão Completar questionário que ficará visível no lado direito 

do ecrã ao lado de qualquer pergunta. 

Se tiver dificuldades em entender perguntas específicas, não hesite em contatar-nos através de dri.tourbit@arctur.si. 

Página de entrada e navegação 

 

Esta é a página de entrada. Aqui será recebido por uma introdução ao DRI e é solicitado que insira a sua posição na 

empresa/organização como meio de verificação. Se não vir a caixa de entrada, deslize para baixo. Depois de inserir a 

sua posição na empresa, poderá salvar os seus dados pressionando o botão "Guardar". Pode retornar a esta página 

a qualquer momento pressionando o ícone de definições no canto superior direito ao lado do seu nome. 

Depois disso, será direcionado para a seção de visão geral. 

mailto:dri.tourbit@arctur.si
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Aqui está a opção de pressionar em qualquer um dos grupos principais (Questões Gerais, Uso de Tecnologia, 

Capacidade da organização) e um menu com capítulos mais detalhados. Poderá sempre voltar a esta página 

pressionando "Visão geral" na barra superior. Lembre-se de que a barra superior será branca no início e será 

preenchida gradualmente, mostrando a percentagem de perguntas respondidas. Ao pressionar o botão mais, uma 

visão geral mais detalhada das perguntas respondidas pode ser vista para cada grupo. 

Ao pressionar os grupos no menu na barra branca/azul na parte superior, abre todo o painel de navegação. Quaisquer 

capítulos de perguntas podem ser acessados a partir daí. 
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Dentro de cada capítulo terá perguntas específicas pressionando o capítulo. 

As perguntas estão estruturadas da seguinte forma: 

• Os grupos principais estão marcados com letra maiúscula: A, B, C. 

• Cada grupo possui um ou mais capítulos marcados como: A1, B1, B2, etc. 

Pressionar o botão Visão geral na barra superior abre a página de visão geral, onde o progresso do questionário pode 

ser verificado a qualquer momento, pressionando o botão mais. 
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Recursos do DRI 

Existem muitos recursos no DRI para ajudá-lo a responder ao questionário. 

 

Botão Informação 

Cada pergunta tem um pequeno ícone de informação (azul “i”). Ao clicar nele, aparece uma explicação detalhada da 

pergunta que pode ajudá-lo a fornecer a resposta. Várias perguntas podem ter a mesma informação. 
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Respostas ao ano atual e anos anteriores 

A maioria das perguntas pede a resposta para o último ano (concluído) e sua estimativa para o ano atual. O relatório 

não pode ser gerado sem responder a ambas as partes. 

Listas de anos 

No início, apenas um ano está disponível, mas quando responder ao questionário pela segunda vez, um ano adicional 

estará disponível no menu suspenso e poderá alternar entre as respostas para anos diferentes. Os resultados são 

salvos separadamente para cada ano. 

Botão Guardar e Saltar 

O botão "Guardar" salva os dados inseridos e passa para as próximas perguntas. O botão "Saltar" permite percorrer 

o questionário sem salvar. Por favor, lembre-se que se inserir dados e pressionar saltar, os dados não serão salvos! 

No entanto, no final, todas as perguntas necessitam ser respondidas. 

Barra inferior 
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Na barra inferior, você tem a opção de retornar às perguntas anteriores e percorrer rapidamente as perguntas de um 

capítulo pressionando os círculos. 

Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco a qualquer momento em dri.tourbit@arctur.si. 

Obrigado por usar o DRI! 
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