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INTRODUCERE
World of Management pune la dispoziție n. 11 CONT:
N. 1 ACCOUN TTUTOR cu funcții de administrator
N. 10 ACCOUNT PLAYERS, cărora le este atribuită o SOCIETATE VIRTUALĂ specifică.
TUTOR utilizează funcționalități specifice, și poate gestiona Simularea:
introducând parolele de acces ale PLAYERSS
introducând DOCUMENTAȚIA de vizualizat,
elaborând DECIZIILE luate de către societăți
introducând DATA până la care pot funcționa PLAYERS
se pot întoarce înapoi la TIMPUL SIMULAT pentru a relua SIMULAREA.

TUTOR are așadar la dispoziție un MENIU, care diferă de cel al PLAYERS întrucât nu gestionează niciuna dintre cele 10
societăți virtuale, așadar nu are acces la schemele referitoare la DECIZIE și la RAPOARTELE specifice pentru fiecare
societate.
CLASIFICAREA, RAPORTUL de piață și DOCUMENTAȚIA sunt comune pentru TUTOR și PLAYERS; în documentație
MENIUL “MANUAL TUTOR” este vizualizat doar de către TUTOR.
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MENIUL “Gestiune” este vizualizat exclusiv de către TUTOR și permite ADMINISTRAREA simulării.
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MENIUL DE GESTIUNE
Funcționalitățile de care dispune TUTOR sunt 4:

1.
2.
3.
4.

Elaborarea DATELOR simulării
Resetarea DATELOR simulării
Definirea câtorva opțiuni de vizualizat
Gestionarea parolelor de acces ale PLAYERS

1. ELABORAREA DATELOR SIMULĂRII

Această pagină permite elaborarea DATELOR societăților, inclusiv setarea unei DATE scadente care reprezintă timpul
pus la dispoziția PLAYERS pentru luarea deciziilor. TUTOR poate accesa butonul ELABOREAZĂ în mod independent de
expirarea timpuui sau poate aștepta expirarea timpului pentru a realiza elaborarea.

Pag.

4

A. TEMPORIZATOR
În partea de sus centru, sub scrisul World of Management, se află temporizatorul, un spațiu utilizat pentru a anunța
PLAYERS cu privire la cât timp au la dispoziție pentru a lua decizii cu privire la societate, înainte ca TUTOR să realizeze
elaborarea, și după cum am mai menționat, câteva rânduri mai sus, pentru a anunța elaborarea.
Temporizatorul reprezintă o contorizare descrescătoare (countdown) începând de la data aleasă în prealabil pentru
elaborarea DATELOR din perioada în curs. Pentru a seta această DATĂ este necesară utilizarea MENIULUI NR. 6 cu
privire la AN, LUNĂ, ZI, ORĂ, MINUTE, și SECUNDE, apoi apăsați butonul SALVEAZĂ. În cazul în care, dintr-o greșeală,
se introduce o dată anterioară DATEI curente și se apasă butonul SALVEAZĂ, software-ul realizează un control și nu
salvează.
WORLD OF MANAGEMENT
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În cazul în care elaborarea nu este urmată de DATA scadentă, va apărea mesajul DATA de elaborare în așteptare de
actualizare.

B. ELABORARE
Prin termenul ELABOARE se înțelege supunerea DATELOR societăților la numeroși și complecși algoritmi de calcul.
Modalitatea de joc al WORLD OF MANAGEMENT prevede ca pentru fiecare Perioadă nouă (care corespunde unei luni
simulate pentru societate) simulată, managementul fiecărei societăți decide modul de investiție al capitalului aflat la
dispoziția acesteia și ce strategie trebuie adoptată. În momentul în care TUTUR apasă butonul ELABOREAZĂ, DATELE
sunt elaborate, iar PLAYERS pot gestuiona societatea pentru perioada următoare.
Din motive de siguranță, este prevăzută introducerea unui control, care împiedică apăsarea în mod eronat a butonului
de elaborare. În consecință, la momentul oportun va fi necesară introducerea semnului de apăsare în partea alăturată
a scrisului Confirmare elaborare pentru luna..........., și butonul Elaborează va deveni activ.
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În cazul în care se elaborează DATE de piață, va apărea în partea de sus, în zona temporizatorului, mesajul ELABORARE
REALIZATĂ, pentru ca PLAYERS să fie anunțați. DATA scadentă, dacă a fost configurată în prealabil, va fi înlocuită cu
DATA elaborării.
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2. RESETAREA DATELOR SIMULĂRII

Pentru a începe o nouă simulare, sau pentru a vă întoarce în perioada anterioară, se utilizează pagina RESETARE
PIAȚĂ.
Există 2 funcții disponibile:
1.
2.

Resetare DATE societate lunare: permite alegerea lunii la care doriți să vă întoarceți ștergând toate DATELE
societății, succesive acelei dăți;
Resetare DATE societate la începutul simulării: indică DATELE societății la situația de plecare.
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Indiferent de alegerea tipului de RESET, este necesară confirmarea acesteia și introducerea unui semn în partea
alăturată mesajului CONFIRMĂ. În acest mod, butonul CONTINUĂ va deveni activ și utilizabil. O procedură
suplimentară pentru a sublinia importanța alegerii de ștegere a DATELOR care nu pot fi recuperate.
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3. DEFINIREA CÂTORVA OPȚIUNI DE VIZUALIZAT

Această pagină permite setarea a două opțiuni:
1) Anul de referință pentru care este realizată Simularea;
2) Textul mesajului care poate fi vizualizat de către PLAYERS.

1.

Anul de referință

Toate DATELE simulării se referă la un singur an. Anul setat în prealabil este 2012, dar după trecerea timpului real,
poate apărea necesitatea realizării unei intervenții pentru ca DATELE simulării să fie actualizate din punct de vedere
temporal.
Comunicare către PLAYERS
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2.

Această funcție poate avea diferite obligații, în funcție de circumstanțe și necesități. Să vedem caracteristicile.
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1) Alegerea paginii de indicat:
Automată: PLAYERS pot vizualizează paginile de joc ale simulării;
Comunicare: PLAYERS nu pot vizualiza paginile de joc ale simulării întrucât din orice legătură a
simulării sunt redirecționați către pagina care conține mesajul TUTOR. În momentul în care TUTOR
resetează modalitatea automată, PLAYERS vor vizualiza pagina simulării în care se aflau înainte să
apară comunicarea;
2) Titlul comunicării: după cum se poate vedea din exemplu, este îngroșat și are o dimensiune a caracterelor
mai mare decât textul comunicării;
3) Textul comunicării: TUTOR poate scrie ceea ce consideră mai corespunzător.
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4. GESTIONAREA PAROLELOR DE ACCES ALE PLAYERS

Pagina vizualizează tabelul nr. 10 CONT atribuite de către fiecare unei societăți și CONTUL unui TUTOR. Numai TUTOR
poate modifica DATELE utilizatorilor:
nume,
prenume
adresă de poștă electronică
nume utilizator
parolă.
Pentru a modifica datele este necesar să accesați o căsuță, oricare dintre cele aflate pe rândul în cauză.
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Spre exemplu, în cazul în care doriți să schimbați parolele de acces ale societății FOXELA, este suficient să accesați
căsuța NomeW18, rândul FOXELA și coloana Nume. Va fi încărcată pagina de modificare a DATELOR.
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Înafară de căsuțele nume, prenume, email, nume utilizator și parolă este posibilă introducerea textului în căsuța Note,
referitor la participant, spre exemplu. Vor fi efectuate modificările dorite și vor fi salvate accesând imaginea de pe
discul cu fond albastru.

WORLD OF MANAGEMENT
10

