Aby wziąć udział w badaniu z wykorzystaniem platformy Epsilon należy wejść na stronę internetową

www.epsilon.practest.com.pl. Ze strony należy pobrać na dysk i zainstalować aplikację
do przeprowadzania badania. Poniżej znajdziesz instrukcję „krok po kroku” jak przejść przez proces
instalacji.

JAK ZAINSTALOWAĆ APLIKACJĘ?
1. Wejdź na stronę www.epsilon.practest.com.pl i kliknij przycisk „Pobierz”.
Upewnij się, że
masz
możliwość
zainstalowani
a aplikacji na
dysku swojego
komputera.
Jeżeli nie masz
odpowiednich
uprawnień
skontaktuj się z
osobą
posiadającą
uprawnienia
administratora
(dotyczy
głównie
komputerów
służbowych).

Przed instalacją sprawdź, czy spełnione są wymagania systemowe. Program Epsilon działa tylko w
systemie operacyjnym Windows.
2. Pojawi się okienko z zapytaniem, czy chcesz zapisać na dysku komputera plik instalacyjny. Kliknij
przycisk „Zapisz plik”.

Plik instalacyjny zapisze
się w miejscu wskazanym
przez Użytkownika lub w
miejscu, w którym
automatycznie zapisują
się pliki pobrane z
internetu.

3. Wejdź w lokalizację na dysku komputera, gdzie zapisał się plik instalacyjny. Najczęściej plik
automatycznie jest zapisywany w folderze „Pobrane” (ang. „Downloads”) w katalogu
użytkownika. Jego miniatura powinna wyglądać następująco:

4. Kliknij dwukrotnie na ikonkę pliku instalacyjnego. Pojawi się okienko z prośbą potwierdzenia
chęci instalacji nowego oprogramowania. Wybierz opcję „Uruchom”.

Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji na Pulpicie powinien pojawić się skrót:

Aplikację uruchamia się klikając dwa razy myszką w skrót znajdujący się na pulpicie.

JAK URUCHOMIĆ BADANIE?
1. Żeby rozpocząć badanie testem psychologicznym odszukaj na Pulpicie ikonę aplikacji Epsilon i
kliknij w nią dwukrotnie.

2. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się ekran startowy. Wybierz opcję „Przeprowadzenie
badania”.

3. Badanie uruchomi się po wprowadzeniu unikatowego kodu otrzymanego od psychologa. Kod
należy wpisać w odpowiednie pole, a następnie kliknąć przycisk „Zaloguj się”.

4. Jeżeli dane, które pojawią się na kolejnym ekranie są poprawne, naciśnij przycisk „Start”. W
przeciwnym wypadku kliknij przycisk „Powrót” i skontaktuj się z psychologiem, który przekazał
kod badania.

5. Po zakończeniu badania wyniki zostaną wysłane na serwer. Będzie miał w nie wgląd psycholog,
który zlecał badanie.

CO ZROBIĆ, GDY POJAWI SIĘ PROBLEM?
1. PROBLEMY Z POŁĄCZENIEM INTERNETOWYM
Połączenie z internetem jest konieczne jedynie do rozpoczęcia badania oraz po jego
zakończeniu. Zerwanie połączenia z internetem w trakcie wypełniania testu, nie powoduje
zakłóceń w przebiegu badania.

1.1. BRAK POŁĄCZANIA Z INTERNETEM PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA
W momencie rozpoczęcia badania z użyciem platformy Epsilon konieczne jest nawiązanie
połączenia z internetem. W przypadku problemów z nawiązaniem takiego połączenia pojawi
się następujący komunikat:

Po przywróceniu połączenia z internetem należy ponownie uruchomić aplikację i zalogować
się przy użyciu kodu otrzymanego od psychologa.

1.2. BRAK POŁĄCZENIA Z INTERNETEM PO ZAKOŃCZENIU BADANIA
Jeżeli po zakończeniu badania aplikacja Epsilon nie będzie w stanie połączyć się z internetem,
wyniki badania nie zostaną wysłane do psychologa.

W takim przypadku można zamknąć aplikację bez obawy o utratę wyników i poczekać na
nawiązanie połączenia z internetem. Wyniki zostaną wysłane na serwer automatycznie po
przywróceniu połączenia internetowego i ponownym uruchomieniu aplikacji – bez
konieczności logowania.

2. PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU W TRAKCIE BADANIA
Jeżeli badanie testem zostanie przerwane np. na skutek wyłączenia komputera (przerwa w
dostawie prądu/ rozładowania się baterii/automatyczna instalacja aktualizacji systemu
operacyjnego itd.) przez 120 minut można dokończyć badanie. Po upływnie 120 minut powrót do
badania nie będzie możliwy.
Aby dokończyć przerwane badanie należy uruchomić aplikację i zalogować się przy użyciu kodu,
który uruchomił badanie. Na ekranie komputera pojawi się następujący komunikat:

Aby dokończyć badanie należy wybrać opcję „Tak”. Badanie zostanie uruchomione od momentu,
w którym zostało przerwane (udzielone wcześniej odpowiedzi są zachowane).
Wybór opcji „Nie” spowoduje odrzucenie możliwości dokończenia badania – badania nie będzie
można dokończyć później.

3. KOMUNIKAT O NIEPRAWIDŁOWYM KODZIE DOSTĘPU
Jeżeli przy próbie logowania pojawia się komunikat mówiący o nieprawidłowym kodzie dostępu,
należy skontaktować się z psychologiem, który przekazał Panu/Pani kod badania.

