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Tourbit DRI 

Benvingut/des al  the Tourbit Digital Readiness Index (DRI)! 

Abans de que comenceu a respondre el qüestionari cal que us registreu a l’eina Tourbit DRI. Un cop fet el registres 

podreu accedir a les vostres respostes i finalitzar el qüestionari sempre que vulgueu. Podreu establir la vostra 

llengua preferida en el menú a dalt a l’esquerra. 

 

Introducció al DRI qüestionari 

Totes les preguntes són d’obligada resposta (tan les que fan referència a l’any passat com les que fan referència a una 

estimació futura) i són necessàries per completar el qüestionari en la seva totalitat. 

Quan arribeu al 100% completat apareixerà una finestra emergent a la barra superior. Podreu triar si doneu les 

respostes per finalitzades (a partir d’aquest punt ja no podreu modificar cap resposta) o trieu la opció de continuar 
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editant les respostes. Si trieu la segona opció podreu finalitzar el qüestionari prement  el botó “Qüestionari complert” 

que tindreu visible a la part dreta de la pantalla. 

Si teniu alguna dificultat en comprendre alguna de les preguntes que se us plantegen, no dubteu a contactar-nos al 

correu electrònic dri.tourbit@arctur.si. 

Pàgina d’entrada i navegació 

 

Aquest és la pàgina d’entrada. Aquí rebreu la benvinguda amb una introducció al que és el DRI i caldrà que introduïu 

el càrrec que ocupeu a l’empresa com a clau de verificació. Si no veieu l’espai per inserir el càrrec, desplaceu la pantalla 

amb la barra lateral de desplaçament. Un cop hagueu introduït el vostre càrrec podeu desar els canvis prement el 

botó “Desa”. Podeu tornar a aquesta pàgina sempre que ho necessiteu prement la icona de l’engranatge que trobeu 

a dalt de la pantalla a la dreta. 

Després d’això us l’eina us portarà a la següent secció: “Visió global”. 

mailto:dri.tourbit@arctur.si
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Aquí teniu la opció de prémer qualsevols dels grans grups de preguntes (Preguntes generals, Ús de la tecnologia, 

Capacitat de l’organització) i un menú us els mostra al detall. Sempre podeu tornar a aquesta pàgina prement a sobre 

la paraula “Visio global” a la barra superior. Tingueu en compte que la barra superior serà blanca al moment de 

començar i s’anirà omplint de color mostrant el percentatge de preguntes ja respostes. Prement el botó “més” tindreu 

més detall de les preguntes ja respostes segons els grans grups de preguntes. 

Prement els noms dels grans grups en el menú, a la barra blanca/blava, s’obre el quadre de navegació complert. 

Podeu accedir a qualsevol capítol des d’aquí. 
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Si premeu a sobre el capítol, anireu a parar a les preguntes específiques de cada capítol. 

Les preguntes estan estructurades de la següent manera: 

• Els grans grups estan especificats amb les lletres A, B i C 

• Cada grup té un o més capítols especificats com a A1, B1, B2, etc.  

Prement el botó de “Visió global” a la barra superior, s’obre la pàgina de la visió global on podeu veure la vostra 

progressió en respondre el qüestionari. Podeu revisar-ho amb més profunditat prement sobre la icona “més”. 
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Eines d’ajuda del DRI: 

En el DRI hi ha moltes eines que us poden servir d’ajuda al moment de respondre el qüestionari 

 

Botó d’informació 

Cada pregunta té una petita icona (una lletra “i” de color blau). Si premeu la icona apareixerà una explicació 

detallada de la pregunta que us pot ajudar a donar la resposta. Hi ha varies preguntes que poden tenir la mateixa 

informació. 
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Respostes 

Moltes de les preguntes requereixen resposta tant per l’any passat com una estimació per als  propers mesos dins 

d’aquest any. L’informe final no es generarà si no es completen ambdues parts. 

Anys 

Quan responeu el qüestionari per primera vegada només tindreu opció de respondre per una any concret, quan 

respongueu al qüestionari per una segona vegada ja podreu anar afegint anys i podreu anar movent-vos pels 

diferents anys. Els resultats es desen per separat any rere any. 

Botons de “desa” i de “salta” 

El botó de “desa” desa les dades entrades i passa a la següent pregunta. El botó “salta” permet que us mogueu pel 

qüestionari sense desar. Tingueu en compte que si introduí respostes i premeu “salta” les respostes no s’hauran 

desat. De totes maneres, per completar el qüestionari caldrà que totes les preguntes hagin estat respostes. 

Barra inferior  
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A la barra inferior teniu la opció de tornar enrere a la pregunta anterior i de moure-us ràpidament entre les preguntes 

d’un mateix capítol prement en els cercles 

Si teniu algun dubte, no  dubteu a contactar-nos dri.tourbit@arctur.si.  

Moltes mercès per fer servir el DRI!  

!  
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