
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.

PS IMAGO v porovnání 
s IBM SPSS Statistics nabízí

• nové datové procedury,
• nové grafy jako například populární 

Nighthingale´s Rose graf,
• nové output procedury,
• nové předdefinované tabulky,
• možnosti automatizace pravidelných reportů,
• ovládání přes jednotné rozhraní PS Desktop,
• reportovací nástroj s jednoduchým rozhraním 

IMAGO Designer,
• sdílení reportů pomocí IMAGO PORTAL.

Pokud chcete využívat výrazné rozšíření funkcionalit SPSS Statistics, vytvářet reporty a sdílet je s ostatními, je 
pro Vás PS Imago PRO vhodnou volbou. 

PS IMAGO PRO 5.1 obsahuje:
• IBM SPSS Statistics 25 
• PS IMAGO PRO – rozšíření o další    
 procedury a grafy
• PS IMAGO Designer – jednoduchý nástroj, 

díky kterému vytváříte reporty z výstupů IBM 
SPSS Statistics pomocí funkce drag and drop. 
Při opakovaných reportech je možné nastavit 
automatizaci reportů.

• PS IMAGO Portal  - nástroj pro sdílení reportů   
uživatelům bez SPSS Statistics. Pro sdílení takových 
reportů Vám stačí jedno kliknutí a Vaše reporty 
se objeví pro každého, komu byly určeny na IMAGO 
PORTAL.
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NOVINKY PS IMAGO PRO 5.1 A 5.1.2

a. Word Cloud & Categorical Bubble Chart
Tento nový vizualizační postup představuje údaje ve formě těsně organizovaných objektů, jejichž velikost je úměrná 
jejich důležitosti. Pracuje ve dvou režimech - slova a bubliny. První čerpá slova s velikostí písma, která se shoduje
s jejich frekvencí nebo podílem na celkové sumě, což umožňuje snadno zjistit ty důležitější. Druhý režim obsahuje 
soubor bublin, jejichž velikost je úměrně zvolená k statistice. Slova a bubliny mohou být volitelně barevné tak, aby 
představovali dodatečné informace, například mohou sloužit k odlišení pozitivních a negativních výrazů.
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b. Sankey diagram
Metoda vizualizace, která zobrazuje toky a jejich velikosti mezi kategoriemi nebo postupnými fázemi procesu.
Usnadňuje pochopení dynamiky systému tím, že prezentuje, jak se jednotlivé skupiny spojují anebo rozdělují. je možné 
také vizualizovat zisky a ztráty použitím nevázaných odkazů z „venku“. Může se například použít na zobrazení toho, jak 
zákazníci migrují v čase z jednoho segmentu do druhého.

1. Dva nové grafy

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 možností dostane svůj vlastní portál PS IMAGO (nebude to jen jeden portál PS IMAGO, který 
používá každý: každá zákaznická organizace bude mít vlastní portál PS IMAGO s vlastní adresou URL v doméně portal-ps.
net ). Přístup na tento portál bude zabezpečený prostřednictvím protokolů HTTPS / SSL. Všechny ostatní charakteristiky 
portálu PS IMAGO zůstanou stejné. 

2. Portál PS IMAGO v cloudu 

3. Dostupná zkušební verze PS IMAGO PRO 5.1 (14 dní).
4. Podpora německého jazyka.
5. Podpora španělského jazyka ve verzi 5.1.2


