22 Statistika poradny/konzultací
Uživatelský modul Statistika poradny/konzultací slouží k tvorbě statistik o činnosti
poradny respektive o činnosti konzultačního centra pro odstraňování bariér. Spolupracuje
s aplikací Microsoft Word (verze 2000 nebo XP) – statistiky jsou generovány jako dokument
Microsoft Word. Modul generuje jak individuální statistky dle uživatelů (poradenských
pracovníků), tak i globální statistiky za všechny poradenské pracovníky.

Popis modulu
Modul umožňuje definovat období, za které budou statistiky generovány (položky „Od
data“, „Do data“) a zvolit uživatele informačního systému (poradenské pracovníky), jejichž
statistiky budou generovány (pouze v případě individuálních statistik, globální statistiky jsou
generovány za vybrané období za všechny uživatele bez ohledu na výběr).

•
•

Pouze moje osobní statistiky – generovány jsou statistiky uživatele (poradenského
pracovníka), který modul spustil, toto oprávnění mají automaticky všichni uživatelé
s přístupem do modulu.
Statistiky za vybrané uživatele – generovány jsou statistiky všech uživatelů
vybraných zaškrtnutím políčka u jména uživatele. V seznamu mohou být uživatelé
pouze v mé skupině (skupina „STATPOR“) nebo všichni uživatelé s přístupem do dané
poradny (skupina „PORADNA“ respektive skupina „BARKONZ“) v závislosti na
oprávnění uživatele, který modul spustil. Toto oprávnění umožňuje efektivně

definovat mezi pracovníky vedoucí jednotlivých skupin stejně jako vedoucího celé
agendy dané poradny s přístupem ke statistikám všech poradenských pracovníků.

Individuální statistiky poradny
Jsou dostupné následující individuální statistiky poradny: dle tazatele (osoba, anonym,
organizace), dle formy dotazu – podle platného číselníku možných forem dotazů, dle
kategorie dotazu – podle platného číselníku možných kategorií dotazů, dle kraje tazatele –
podle platného číselníku krajů. Statistiky jsou generovány do přehledných tabulek. K těmto
statistikám mají přístup všichni uživatelé s uděleným oprávněním „Individuální statistiky
poradny“.

Globální statistiky poradny
Jsou dostupné následující globální statistiky poradny: dle formy dotazu, dle kategorie
dotazu. Tyto statistiky jsou vždy generovány za jednotlivé kraje v požadovaném časovém
období bez ohledu na vybrané uživatele informačního systému (poradenské pracovníky).
K těmto statistikám mají přístup všichni uživatelé s uděleným oprávněním „Globální statistiky
poradny“.

