NOVINKY PS QUAESTIO PRO, VERZE 5.1
1. Nové webové uživatelské rozhraní pro
správu
•
•
•
•

•

Plná podpora všech základních internetových
prohlížečů (Chrome, IE, Safari, Firefox, Opera)
Responsivní vzhled přizpůsobující se použitému
rozlišení
Nový funkční a ergonomičtější vzhled rozhraní
Rozšířená funkcionalita pro dávkové zasílání emailů
umožňující:
- Přípravu HTML kódu v externím nástroji
- Přidání tabulek, animací, grafiky a interaktivní
odkazů
- Formátování obsahu emailu při jeho editaci
(WYSIWYG)
Podpora nových verzí operačního a databázového
systému

2. Nové procedury z nabídky Predictive
Solutions
•

Procedury pro přípravu a transformaci dat
- Kódování multiple response setů, kopírování
popisků dat
•
Analytické procedury
- Sofistikovaný způsob seskupování s výpočtem
siluety a vzdáleností a jejich uložení do datové
matice pro další zpracování včetně výpočtu
potřebných popisných statistik.

3. Nové reportovací a publikační možnosti
•

•
•

Real-time přístup k různým statistikám a grafům
o probíhajících projektech
- Časy dokončených dotazníků (min, max,
průměr, medián)
- Identifikace vracejících se respondentů
- Graf vývoje aktivity respondentů v čase
- Informace o response rate a dalších
výzkumných statistikách
Přizpůsobené reporty pro náhled na mobilních
zařízeních (Android, iOS)
Možnost jednoduché stažení reportů na lokální
zařízení

4. Nová verze analytického nástroje
Součástí PS Quaestio PRO je nová verze PS Imago PRO
a IBM SPSS Statistics 25, která přináší i nové možnosti pro
oblast analýzy dat a reportování:
•
•

Bayesovská statistika
Upgrade Base/Advanced model procedur:
- UNIANOVA, GLM, mixed linear models and
generalized linear models
•
Upravený export s lepší podporou formátů MS Office
- Kopírování a editace objektů MS Grafics
- Možnost využití šablon MS Office
•
Přizpůsobený průvodce tvorbou grafu
- Interaktivní přepínání mezi editací a náhledem
grafu
- Změna šablon pro snazší implementaci šablon
MS Office
•
Rozšířené možnosti syntax editoru
- Sloupcový mód, možnost kopírování s názvy
/labely proměnných, klávesové zkratky

5. Podpora sociálních médií
•
•

Publikace příspěvku na sociální sítě s možností
aktivního odkazu na výzkum (Facebook, LinkedIn)
Automatické vytvoření krátkého odkazu na projekt
přes TinyUrl

Jaké přínosy má PS QUAESTIO PRO?
• Rychlejší a snazší průběh výzkumných šetření.
• Možnost sběru dat pomocí dotazníků nebo formulářů
se složitou metodikou.
• Vyšší kvalitu sebraných dat, která mohou být
analyzována přímo bez náročných příprav.
• Úsporu času nutného pro přípravu kvalitních reportů.
• Vyšší bezpečnost při nakládání s citlivými údaji.
• Lepší interakci s respondenty.
• Snadný způsob, jak zahrnout do výzkumů různá data
z více datových zdrojů.
• Jasné a vizuálně atraktivní prezentace výsledků
šetření.
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