
Dva testna sistema v enem.



– Usmerjen v prihodnost.

ü Za voznike motornih vozil:
npr. testiranje poklicnih
voznikov s povečano odgovor-
nostjo, kot so vozniki
avtobusov in taksijev.

ü Psihologija prometa: npr.
testiranje kognitivnih
sposobnosti pri zlorabi alkohola
in drog. 

ü Medicina dela: npr. testiranje 
oseb, katerih dejavnost zahteva
posebne kognitivne
zmogljivosti.

ü Gerontologija: npr. testiranje
uspešnosti zaznavanja in
spomina.

ü Klinična psihologija in
nevropsihologija: npr. za
testiranje osnovnih kognitivnih
funkcij po poškodbah ali
spremembah povezanih s
staranjem.

ü Poklicno testiranje sposob-
nosti: npr. pri testiranju
napredovanja ali nazadovanja. 

ü Empirične raziskave: npr.
sistematične študije za optimi-
zacijo obstoječe prakse.

ü Športna psihologija: npr.
testiranje osnovnih funkcij, kot
sta odzivnost in pozornost.

Različne možnosti uporabe.
Psihometrični testni postopki so nepogrešljivi na številnih področjih.
Zahvaljujoč inteligentni konstrukciji testov in validaciji je Corporal Plus
vsestransko uporaben.

ü Psihometrični preizkus je
zasnovan na dveh osnovnih
simbolih, ki omogočata zelo
dobro primerljivost 
posameznih testnih zahtev.
Primanjkljaji so razmejeni z
visoko selektivnostjo.

ü Vzporedni postopki testiranja
omogočajo ponovno testiranje,
ne da bi prišlo do učinkov
vadbe.

ü Sistem je mogoče nadgrajevati
npr. z novimi zakonskimi
določili, saj z različnimi varia-
cijami funkcij dveh osnovnih
simbolov pridemo do novih
zahtev v preizkusu. 

Modularni sistem – znanstveno utemeljen in preverljiv.



– Vaše prednosti.

Vaš logo

Ponovno testiranje brez učinkov
vadbe.
Vzporedni preizkusi za vsako 
zahtevano področje omogočajo 
ponovno testiranje brez učinkov 
vadbe. Funkcija samodejnega 
retestiranja poenostavi izbiro 
testov.

Velikost vhodne naprave.
Zmanjšanje anksioznosti testi-
ranca: testiranec izbira med 
štirimi ali šestimi tipkami. Ergo- 
nomsko oblikovana tipkovnica 
in majhen format omogoča 
mobilno uporabo psihometričnega 
preizkusa.

Enostaven za uporabo.
Uporabniku prijazen vmesnik-
tipkovnica omogoča intuitivno in 
hitro upravljanje s programsko 
opremo.   

Preizkus in obrazci.
Preko urejevalnika lahko ustvarite 
lastne preiskovalne predloge in 
spreminjate obstoječe. Jasen izpis 
preiskave z Vašim naslovom in 
logotipom se ustvari samodejno. 
Urejevalnik omogoča formacijo 
različnih obrazcev. 

Kratko trajanje testa.
Preizkus petih različnih 
kognitivnih sposobnosti traja 
približno 20 minut.

Navodila v večih jezikih.
Test lahko izvajate v različnih 
jezikih. Navodila so prevedena v 
14 jezikov vključno s slovenščino, 
hrvaščino, angleščino, nemščino, 
italijanščino, turščino, ruščino, 
arabščino… 

Ocena preizkusa.
Možnost izbire med kratkim, 
hitrim povzetkom rezultatov in 
podrobno oceno. 



V dobrih rokah.

Varnost podatkov.
Corporal Plus ščiti vaše podatke 
pred zlorabo z uporabo sodob- 
nega sistema šifriranja. 
Pristopna gesla onemogočajo 
nepooblaščen vstop v program. 
Bazo podatkov je mogoče shraniti 
na strežniku.

Program lahko namestite na več 
različnih računalnikov. Uporaba 
aparata je mogoča na različnih 
lokacijah. 

Enostaven prenos podatkov.
Standardni vmesniki v GDT-, 
XML- in PDF-formatu.

Enostaven uvoz podatkov s 
pritiskom na eno tipko. 

Vistec garancija.
V primeru, da bi v prvih 12 
mesecih uporabe prišlo do okvare 
vhodne naprave in/ali senzorjev, 
nedelujočo napravo hitro in brez 
ovir brezplačno zamenjamo z 
novo. V drugem letu garancije 
imate pravico do brezplačne 
izposoje naprave za čas popravila 
vaše.

Vzdrževanje programske 
opreme.
Sporazum o vzdrževanju pro-
gramske opreme vključuje:
ü Prilagoditev na Microsoftove

operacijske sisteme.
ü Pridobivanje novih normativih

podatkov.
ü Pomoč pri IT in strokovnih

vprašanjih.
ü Funkcija samodejnega poso-

dabljanja preko interneta.
ü Enostavno vzdrževanje na

daljavo preko Teamviewer-ja.

Ni licenciranja.
Testni sistem Corporal Plus ob 
nakupu postane vaša lastnina. 
Nakup ni povezan z naknadnimi 
licenčnimi stroški. Stroški 
pridobitve so enkratni. 

Dodatne opcije.
ü Tiskanje lastnih obrazcev.

Možnost individualnega
oblikovanja izpisa rezultatov v
urejevalniku. 

ü Širitev testnega spektra za dva
spominska testa.

ü Podrobna analiza izvoznih
podatkov za statistično
obdelavo (npr. za študijske
namene).

ü Večjezične predloge navodil
med drugim v slovenščini,
nemščini, angleščini in
francoščini.

ü V pripravi: predloge navodil z
govorno funkcijo. 



Natančnost na najvišji ravni.

Trenutni normativni podatki.
Ker se naša družba nenehno 
spreminja, je primerjava standard-
ov z uporabo trenutnih podatkov 
bistvenega pomena. Corporal 
Plus deluje s popolnoma novimi 
normativni podatki (Percentilni 
rangi, T-vrednost) in zagotavlja 
kakovost svojih ugotovitev.

Strokovna odličnost.
Visok koeficient validacije in 
zanesljivosti dokazuje kakovost 
testnega sistema Corporal Plus. V 
strokovnih krogih je že pri 
predhodnem sistemu potrjena 
visoka zanesljivost. Tovrstna 
potrditev temelji na priznanem in 
preverjenem poznavanju stroke  
in znanosti o kognitivnih 
sposobnostih.

Inovativno.
Inovativni modul senzorja 
nadomešča kvarčno merjenje in 
kalibracijo zaslona. Je popolnoma 
neodvisen od hitrosti postopkov 
obdelave na vašem računalniku in 
časov prikazovanja zaslona, tako 
zmogljivost računalnika nima 
vpliva na merjenje odzivnega časa. 

Sestava testnega sistema Corporal Plus.

Nov način štetja časa.



Vistec AG 
Werner-von-Siemens-Str. 13, D-82140 Olching 
Telefon +49 81 42 /4 48 57-60,  Faks +49 81 42 /4 48 57-70
e-pošta:   info@vistec-ag.de,  internet:   www.vistec-ag.de

Tehnični podatki.

Dimenzije naprave (SxDxV)

Vhodna naprava:                     160 x 185 x 35 mm
Senzor:                                           40 x 110 x 60 mm

Teža                         

Vhodna naprava:                   0,26 kg
Senzor:                      0,15 kg

Električni podatki                        

Vhodna napetost:                   5 V/max. 0,5 A
Izhodna napetost:                   5 V/max. 0.5 A

Zaščitni razred III tip naprave BF

CE oznaka skladno z direktivo o 
medicinskih pripomočkih 93/42/EGS

Vaš obstoječi računalnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Procesor:                               1 GHz ali višje

Prostora na delovnem pomnilniku:  512 MB ali višje

Prostora na trdem disku:                min. 100 MB

Vmesnik:                           USB-priključek

Grafična kartica/Zaslon:                 ločljivost min. 1024 x 768

Raven zaslon/prenosni računalnik

Pogon:                                CD-ROM ali DVD

Operacijski sistem:                      Microsoft WIN XP, WIN Vista, WIN 7, 

WIN 8, WIN 8.1

Vse iz ene roke – Vprašajte za paketne ponudbe!

Izkoristite prednosti zanesljivega partnerja, vrednost
dobre storitve se določi tudi po poprodajni storitvi.

ü Psihometrični testni sistem Corporal Plus
ü Aparat za pregled vida Optovist
ü Kompaktni perimeter Perivist

160 mm 35 mm

185 mm 185 mm


