PS Imago PRO 5.1
PS IMAGO PRO 5.1 je statistické a grafické rozšíření programu IBM SPSS Statistics, které obsahuje nástroje pro
zjednodušení vybraných základních procedur, nové grafy a výstupní procedury. Tento software Vám zaručí
mnoho přehledných způsobů prezentace výsledků Vašich projektů. Licence obsahuje IBM SPSS Statistics
a veškerá funkcionalita i vzhled SPSS Statistics jsou zachovány.
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2. Portál PS IMAGO v cloudu
Pro zákazníky používající PS IMAGO PRO 5.0 bude největší novinkou Portál PS IMAGO PRO 5.1, který bude spravován
společností PS v cloudu. Všichni zákazníci s platnou podporou (maintenance) si budou moci vytvořit a používat
ve svojí organizaci portál PS IMAGO v cloudu. Zákazníci, kteří nemají dostatečné IT znalosti ani zdroje, budou moci
distribuovat svoje reporty prostřednictvím portálu PS IMAGO, který bude spravován společností Predictive Solutions.
Každá •organizace
s touto procedury,
možností dostane svůj vlastní portál PS IMAGO (nebude to jen jeden portál PS IMAGO, který
nové datové
používá
každý:
každá
zákaznická
organizace
bude mít vlastní portál PS IMAGO s vlastní adresou URL v doméně portal-ps.
• nové grafy jako například
populární
net ). Přístup
na tento portálRose
budegraf,
zabezpečený prostřednictvím protokolů HTTPS / SSL. Všechny ostatní charakteristiky
Nighthingale´s
portálu• PS nové
IMAGO
zůstanou
stejné.
output procedury,

PS IMAGO v porovnání
s IBM SPSS Statistics nabízí

• nové předdefinované tabulky,
3. Dostupná zkušební verze PS IMAGO PRO 5.1 (14 dní).
• možnosti automatizace pravidelných reportů,
4. Podpora
německého
jazyka. rozhraní PS Desktop,
• ovládání
přes jednotné
5. Podpora
španělského
jazykasvejednoduchým
verzi 5.1.2 rozhraním
• reportovací
nástroj
IMAGO Designer,
• sdílení reportů pomocí IMAGO PORTAL.

© 2019 ACREA CR, spol. s r.o. | Krakovská 7, 110 00 Praha 1 | Tel.: +420 234 721 400 | E-mail: info@acrea.cz
© 2018 ACREA CR, spol. s r.o. | Krakovská 7, 110 00 Praha 1 | Tel.: +420 234 721 400 | E-mail: info@acrea.cz

