IBM SPSS Reports for Surveys
Výsledky, které mají vliv na Vaše
rozhodování
Kvalitní sběr dat, který dělá výzkum
jednodušším a efektivnějším
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Přeměňte získané informace v akci
Pro získání hodnotné zpětné vazby z Vašeho
výzkumu,
potřebujete
informativní
reporty
a vizualizace.

IBM® SPSS® Reports for Surveys* Vám jednoduše
a efektivně vytvoří interaktivní zprávy v on-line
prostředí, u Vás na PC v režimu offline, nebo
v kombinaci obou variant. Svým vnitrofiremním
i vnějším klientům sdělíte relevantní informace včas
a předáte jim důležité závěry z analýzy dat. Správná
informace, správné osobě a ve správný čas znamená
kvalitní rozhodování a řízení.
Jednoduché a intuitivní ovládání IBM SPSS Reports
for Surveys je vyvinut speciálně pro zákazníky
a výzkumníky, kteří mají interaktivní reporty online
i offline, a kteří hledají význam výsledků pro
pochopení statistických vazeb v datech. Přechody
mezi online a offline reporty jsou bezproblémové.
Tvůrce přehledů může vyvářet rychlé a přehledné
reporty, které jasně a zřetelně vyjádří poznatky z dat.
Pro příklad, s využitím IBM SPSS Reports for Surveys:
 mohou analytici vytvářet jednoduché přehledy

a sdílet je s ostatními uživateli a dodávat je
v jednoduchých srozumitelných formátech;
 mohou oblastní či krajští manažeři získávat

z dat poznatky pouze o svém regionu;
 mohou firmy zabývající se výzkumem trhu

svým klientům poskytovat přehledy, které
obsahují klíčové závěry z projektů;
 mají obchodní manažeři k dispozici okamžité

přehledy o úspěších
a reprezentantů.

svých

prodejců

Při online aplikacích IBM SPSS Reports for Surveys
zachováte soukromí a bezpečnostní opatření
a zvolíte, jaké možnosti náhledů na data a na
přehledy ponecháte Vašim klientům.

Pokud Vás zajímá pouze určitá část respondentů
(například data z určitého regionu, ze skupiny
zaměstnanců aj.) dostanete se k požadovanému
datovému souboru pomocí filtrů. To všechno vytváří
z IBM SPSS Reports for Surveys ideální volbu pro
všechny typy společností, které požadují vysokou
kapacitu, bezpečnost, spolehlivost a jednoduchost při
vytváření reportů.

Vytváření interaktivních výstupů/reportů
IBM SPSS Reports for Surveys vytváří reporty/
přehledy z Vašich dat či pátrání po podrobných
vztazích a náhledy na data ve formátu, který si zvolíte
a potřebujete. Jednoduchost postupu pomáhá Vám,
Vašim klientům,či jiným koncovým uživatelům
k
rychlému a
bezproblémovému přístupu
k informacím, které nejvíce potřebují.
Možnosti uživatelů:
 vytváření tabulek a grafů v intuitivním rozhraní,
 práce s rozsáhlým a komplexním datovým

souborem,
 přehledy, zahrnující výsledky ze všech typů

proměnných
textových,..),
 uveřejňování

(kategorických,

výstupů
Microsoft Office,

numerických,

pomocí

produktů

 používání filtrujících kritérií pro zvýšení kvality

dat daného segmentu pro přesnější závěry,
 transformace

informací v akci rychlým
předáním klíčových závěrů těm, kteří rozhodují
kdekoliv v organizaci.

* dříve PASW Reports for Surveys / Dimensions Reporter
a Desktop Reporter
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Získejte z dat plnohodnotné závěry
IBM SPSS Reports for Surveys je postaven na
Microsoft.NET2.0 a je součástí rodiny IBM® SPSS®
Data Collection*. Poskytuje přístup k jakýmkoliv
Vašim datům pořízených pomocí softwarových
nástrojů IBM SPSS Data Collection a vytváří vhodné
a srozumitelné přehledy/reporty. Pro hlubší analýzu
je ovšem účinnější využít produkty ze skupiny IBM®
SPSS® Statistics a pro text a data mining je vhodný
produkt IBM® SPSS® Modeler. Užitím IBM® SPSS®
Text Analytics for Surveys lépe porozumíte
otevřeným odpovědím respondentů bez zbytečně
dlouhého ručního kategorizování a pročítání
jednotlivých odpovědí.

Poskytování více účelných výstupů
Jelikož jednoduché tabulky a grafy z agregovaných
výsledků vždy nestačí k odhalení podstaty a vztahů,
skrytých ve Vašem výzkumu, IBM SPSS Reports for
Surveys podporuje vytváření mnoha rozdílných druhů
tabulek – souhrnné tabulky, mnohorozměrné tabulky,
tabulky na úrovni respondentů a mnoho dalších. IBM
SPSS Reports for Surveys poskytuje pro zajištění
kvalitních výstupů řadu analýz.
Můžete:
 vytvořit rozmanité tabulky jedním kliknutím,
 uspořádat tabulky a proměnné do složek,
 seskupit proměnné či shrnout výsledky bez

zásahu do originálních dat,
 vytvářet a editovat nové proměnné před i po

umístění do tabulek,
 přeměnit numerické, textové a časové

proměnné na kategorické pro jednodušší
analýzu,
 aplikovat váhy pro reprezentativní statistické

testy pro cílovou populaci,
 setřídit tabulky vodorovně, svisle nebo oběma

způsoby.

Analytici mají k dispozici náhledy na své proměnné
ještě před tím, než je použijí v tabulkách a zhodnotí
jejich
výpovědní
hodnotu.
Navíc
pomocí
sofistikovaných filtrů mohou provést analýzu
jakékoliv relevantní nebo signifikantní části datového
souboru – tím poskytnou manažerům informaci
o podstatě těch specifických problémů, které právě
řeší a které jsou pro ně nejdůležitější.

Práce v jednoduchém intuitivním
rozhraní
IBM SPSS Report for Surveys je Ideálním nástrojem
pro uživatele, kteří se potřebují dostat k výsledkům
výzkumů, ale nemají čas na vytváření skriptů nebo
psaní syntaxe, či takové zadání neovládají.
Jednoduchým rozhraním vytvoří potřebné reporty/
přehledy a výstupy bez nutnosti psát jakékoliv
programové
zadání.
Reporty,včetně
tabulek
a proměnných, vytvořených během analýzy dat, je
možné sdílet s jinými uživateli

Online prostředí
Při práci s IBM SPSS Reports for Surveys
prostřednictvím internetu budete mít k potřebným
analýzám přístup jedním kanálem se standardním
zabezpečením.
Snadno
nastavíte
přístupy
k projektům a to u každého uživatele zvlášť
s určením, které všechny aplikace může využívat.
IBM SPSS Reports for Surveys ovlivňuje přirozenou
spolupráci v online prostředí tím, že umisťuje
výsledky v organizaci v reálném čase. Všichni
uživatelé tak mohou sledovat datové výstupy, profily,
závěry, monitorování výskytů jevů apod. ihned po
vstupu dat do zpracovatelského procesu. Každý může
provést editaci svých reportů tak, jak potřebuje
pro svou práci či pro společné hledání finálních
závěrů.
* dříve PASW Data Collection / Dimensions
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Předávejte kvalifikované výsledky
v profesionální formě
IBM® SPSS® Results for Surveys poskytuje nejsnazší
cestu prezentace kvalifikovaných výsledků. Výstupy
přímo z aplikace, export dat a tabulek do mnoha typů
formátů nebo poskytování reportů v jazyce, který je
upřednostňován koncovými uživateli.
Tvůrce přehledů a reportů má možnost využívat
nepřeberné množství popisů, pojmenování, seznamy
proměnných, aplikaci vah a dalších pomůcek, které
lépe pomohou ostatním uživatelům s interpretací.
Ve spojení s Microsoft Office rovněž poskytnete
výstupy v aplikacích a formátech, které jsou dostupné
ostatním uživatelům. Vytvářejte grafy v Microsoft
Excel a využijte IBM SPSS Reports for Surveys pro
kontrolu správného formátu a vzhledu u všech
vytvořených grafů, exportujte tabulky a ostatní
výstupy do Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
nebo do HTML formátu.

IBM® SPSS® Reports Professional
for Surveys*
Využijte IBM SPSS Reports Professional for Surveys
pro automatické vytváření reportů. Se skriptovacím
nástrojem provedete komplexní datové manipulace,
jako například vážení i podle více proměnných,
a shrnete data do přehledných tabulek.
Nebo výsledky reportu plně automatizujete ve
formátu HTML, PowerPointu, Excelu nebo Wordu.
Používáním IBM SPSS Reports Professional for
Surveys získáte rozmanité možnosti návrhů tabulek
a je vhodný pro manažery, kteří nemají moc času na
shrnutí.
IBM SPSS Reports Professional for Surveys vytvoří
efektivní a plnohodnotné přehledy, skryje méně
podstatnou informaci a uspořádá výstupy podle
relevance specificky pro jednotlivce, kteří provádějí
rozhodnutí. Je to nástroj plného řízení a organizování
toku výzkumných analytických výstupů ve firmě
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Sofistikovaná práce zahrnuje také konstrukci vah
mnoha proměnných a vytváření mnoha různých typů
tabulek. Program plně automaticky převádí výsledky
analýz do formátu HTML, PowerPoint, Excel či Word.
Využijte IBM® SPSS® Reports for Surveys Components
k automatické práci s daty a vytváření reportů přímo
na serveru - ráno sebraná data budou manažerům
dostupná v PowerPointu ještě týž den na odpolední
konferenci.
IBM SPSS Reports for Surveys je alternativou
k systému Quanvert, jednomu z nejvyužívanějších
nástrojů analýzy dat v oblastech výzkumu trhu.
Kombinujte silné stránky Quanvertu se silou
technologie IBM SPSS Data Collection. IBM SPSS
Reports for Surveys naplní Vaše požadavky dnes
i v budoucnosti.
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Prezentujte a sdílejte výsledky
jednoduše
Zpracování mnoha typů dat:
Při vytváření výstupů z rozmanitých zdrojů Vám IBM
SPSS Reports for Survey máte přístup k datům z Triple
-S, Quancept, Quanvert, Surveycraft, IBM SPSS
Statistics, ADODB databáze a k mnoha dalším typům
dat.
Jak IBM SPSS Reports for Surveys pomůže Vaší
organizaci, kontaktujte obchodní oddělení SPSS CR.

Portfolio softwaru IBM SPSS
Predictive Analytics Software od SPSS, an IBMM
Company zahrnuje prostředky pro sběr, analýzu,
predikční modelování a řízení datových procesů.
Jednotlivé programy a rodiny programů IBM SPSS lze
používat samostatně i v návaznosti. IBM SPSS je však
systémem, který je designován komplexně tak, že
jeho komponenty návazně spolupracují v celém
procesu a systém poskytuje časově efektivní a pro
údržbu jednoduché aplikace a řešení. Celý komplex
programů zahrnuje úplnou základnu pro zpracování
dat v organizaci a je velmi mocným prostředkem pro
vznik rozhodovacích podkladů.
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Komplex programů ale také spolupracuje s jinými
programovými prostředky, které Vaše organizace už
používá. Proto aplikace jednotlivých programů
a systémů portfolia neznamená pro organizaci
dodatečné náklady.

„IBM SPSS Reports for Surveys je nástroj,

který je příjemné používat a věříme, že ho ocení
i naši zákazníci. Tento nástroj rozšíří možnosti
práce s výzkumy a sběrem dat a projeví se ve
zvýšené produktivitě i vysoké kvalitě reportů.
Protože SPSS Inc. úzce spolupracuje se
společnostmi, jako je naše, vytvořila produkt,
který je bohatý, všestranný a zároveň
jednoduchý."
- Jeff Thompson
Director of Research Technology Kantar Operations
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Komplexní platforma pro
Vaše výzkumy
IBM SPSS Data Collection je komplexní platforma
zajišťující celý výzkumný proces, od vytváření
dotazníků přes sběr dat až po reportování. Díky
robustnímu IBM® SPSS® Data Collection Data Modelu
máte s IBM SPSS Data Collection pod kontrolou každý
aspekt výzkumného procesu a zvyšujete tím
produktivitu a efektivitu Vaší práce.

Přizpůsobitelné technologie
Co očekáváte od platformy IBM SPSS Data Collection
a jaké úlohy chcete řešit? Díky komponentové
architektuře této produktové řady si můžete zvolit
jen to, co zrovna potřebujete, ať už se plánujete
zaměřit pouze na jednu oblast nebo na celý
výzkumný proces.
Díky spolupráci IBM SPSS Data Collection s dalšími
produkty portfolia Predictive Analytics Software
můžete ze sebraných dat vytěžit maximum.

Organizace procesu zpracování dat
IBM SPSS Data Collection vždy klade důraz na data
a to během vytváření dotazníku, analýzy i při
reportování výsledků. Nezáleží na tom, které aplikace
používáte, kterým komunikačním kanálem data
sbíráte ani v jakém jazyce výzkum provádíte. IBM
SPSS Data Collection dokáže pracovat se vším
a poskytuje data v jednotném formátu.

Prostředky pro odborníky
V IBM® SPSS® Data Collection Developer Library
najdete přehledy, návody, dokumentaci pro grafické
zpracování, detailní informace pro programátory,
zdrojové kódy i ukázkové aplikace různých obtížností.
Potřebujete-li odborně posoudit jakýkoliv typ
projektu, od architektury a instalace systému po
design dotazníku, modelování nebo deployment,
můžete se obrátit na SPSS CR, případně technickou
podporu. SPSS CR zajistí pomoc při vytváření
dotazníků, spouštění online výzkumů nebo
telefonického dotazování i při zpřístupňování dat
v reálném čase.
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