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Ugentlig
genstart
applikationsservere

af

Danmarks

Statistiks

For at sikre et mere stabilt og sikkert driftsmiljø, har vi besluttet fremover
at genstarte applikationsserverne hver uge, mandag morgen kl. 04:00.
Formålet er at rydde op i processer, der hænger, at frigive ressourcer for
online-programmer, der ikke afsluttes, men heller ikke bruges samt at
installere sikkerheds- og andre opdateringer først og fremmest til
Windows.
Det drejer sig om serverne:
SAS1, SAS2, SAS3, STATA1, SPSS1, GAUSS1 og DIVERSE1
Den nye ugentlige genstartsprocedure begyndte mandag d. 13.
september 2010, dvs., fra og med denne dato bliver serverne
genstartet/er serverne blevet genstartet hver mandag kl. 04:00.
Ved genstarten vil alle aktive kørsler blive afbrudt, og alle brugere vil
blive logget af, hvad enten de er ’active’ eller ’disconnected’. Dermed vil
alt, der ikke er gemt på disk, men som kun ligger i memory, blive slettet
(for eksempel kørselslogger, der ikke dirigeres til disk).
Som følge heraf tilrådes det, at kørsler, der forventes at vare lang tid,
startes kort efter en genstart og ikke lige før den næste genstart. Dels så
de kan nå at blive færdige, dels så brugeren kan nå at checke/gemme
resultatet.

Nyt om dokumentation



TIMES på Danmarks Statistiks hjemmeside

Opdatering af TIMES

Der er pr. 1. juli foretaget en opdatering af dokumentationssystemet
TIMES på Danmarks Statistiks hjemmeside. I den nye TIMES er
dokumentationen opdateret i forhold til de publicerede statistikker og
dermed mere tidssvarende end den dokumentation der tidligere forelå på
Danmarks Statistiks hjemmeside.

Opdateringen er ikke
afsluttet

Dokumentationssystemet er fortsat under opdatering og det er derfor
vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er tale om en endelig version af
TIMES på nuværende tidspunkt.

Adgang til den gamle
TIMES

Det er fortsat muligt at få adgang til den dokumentation, der forelå i den
tidligere version af TIMES på Danmarks Statistiks hjemmeside. Denne
udgave er bevaret, idet der kan være behov for at finde dokumentation af
ældre variabler, som ikke vil være at finde i den nye TIMES. Denne
indgang hedder TIMES – historiske data og kan findes på følgende link:
http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice.aspx - vælg TIMES historiske data.

Hvor findes den nye
TIMES?

Der er to indgange til TIMES på Danmarks Statistiks hjemmeside.
TIMES kan dels findes under vejviser/Dokumentation;
http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation.aspx - vælg TIMES
og på Forskningsservices hjemmeside;
http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice.aspx - vælg Times

Forskere i udlandet



Forskere udstationeret i udlandet og udenlandske
forskere som er tilknyttet et dansk autoriseret
forskningsmiljø

Forskere, som er udstationeret i udlandet fra en autoriseret institution ,
har tidligere kunnet få adgang til forskningsmaskinen via en udenlandsk
IP-adresse. Dette er ikke længere muligt. Adgangen for udenlandske
forskere og forskere, udstationeret i udlandet fra et dansk miljø, er nu
sidestillet.
Al trafik fra udlandet skal nu foregå via et dansk autoriseret miljø, fx. via
hjemmearbejdspladsordningen. Det betyder, at den autoriserede
institution nu skal stå for den tekniske løsning i forbindelse med
forskerens adgang fra udlandet til et dansk autoriseret miljø.

Nyt om Data



Opdateringer af registre i Forskningsservice

I Forskningsservice har vi adgang til data fra en række forskellige
statistikkontorer i Danmarks Statistik. Opdatering af vores data sker
løbende umiddelbart efter offentliggørelse af data i statistikkontorerne.
Link til udgivelsestider

Information om udgivelsestider i Danmarks Statistik kan findes via
følgende link:
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http://www.dst.dk/Vejviser/Offentliggoerelser/Alle.aspx
Øvrige registre

Visse data vil ikke være at finde på listen, idet det enten er data, der ikke
offentliggøres statistik på, f.eks. IDA-data, eller er data, som
Forskningsservice har fået via en ekstern leverandør, f.eks.
Lægemiddeldata. Opdateringen af disse registre forventes i 2010 at blive
som følger:
IDA-databasen for 2008: Efterår 2010
LPR-data for 2008: November 2010
LMDB for 2010: Forår 2010



DREAM data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

Forløbsdatabase

DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-,
Velfærds-, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration, CPR-registret samt SKAT.

Hvilke personer omfatter
DREAM databasen

Datasættet omfatter samtlige personer der har modtaget visse offentlige
overførselsindkomster fra medio 1991 og frem. Arten af ydelse angives
ugevis for hver enkelt person. Basen ajourføres månedligt. For yderligere
information
se
http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice/Databaser/Dream.aspx

Godkendelse for brug af
DREAM data

I Forskningsservice har vi adgang til DREAM, og for at kunne anvende
disse data skal man først rette henvendelse til Jørn Hedegaard
Rasmussen i Arbejdsmarkedsstyrelsen (mail: jhr@ams.ku.dk).
Den seneste version i Forskningsservice er for juni 2010.


Indhold i registeret

Nyt register over hævede pensioner

Der er dannet et nyt datasæt - INHP2009, som indeholder beløb for alle
hævede afgiftspligtige pensioner, kapitalpensioner, SP-bidrag, LD-bidrag
og ATP-engangsbeløb. Datasættet indeholder tillige afgifterne.
Datasættet er akkumuleret og går tilbage til 1989 og frem til og med
2009.
Der er følgende variabler i registret:
KAPPEN
='Afgiftspligtige kapitalpensioner (opsparing eller forsikring)
hævet i tide'
KAPPENAF ='Afgift af kapitalpensioner (opsparing eller forsikring)
hævet i tide'
HAEVPEN ='Afgiftspligtige hævede pensioner. Beløbet er før fradrag af
afgifter.'
HAEVPENAF ='Afgift af alle hævede pensioner (se også variablen
HAEVPEN)'
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SP_PENSION ='Særlig pensionsudbetaling (SP-bidrag)'
SP_PENSIONAF ='Afgift af særlig pensionsudbetaling (SP-bidrag)'
ATP_ENGANG ='Engangs ATP udbetaling'
ATP_ENGANGAF ='Afgift af engangs ATP udbetaling'
LD_UDBETAL ='Udbetaling fra Lønmodtagernes dyrtidsfond'
LD_UDBETALAF ='Afgift af udbetaling fra Lønmodtagernes dyrtidsfond'



Problemer med leverancen af LPR2007 fra Sundhedsstyrelsen

Data leveres fra
Sundhedsstyrelsen

I Forskningsservice får vi leveret oplysninger fra Landspatientregisteret
samt DRG og DAGS oplysninger fra Sundhedsstyrelsen.

Problemer med 2007 data

Sundhedsstyrelsens leverance af data for 2007 har været ramt af en
række problemer, som har givet store forsinkelser på leverancen. I
skrivende stund har vi dog modtaget alle data på indlæggelser i
Landspatientregisteret.
.
Derudover er DRG kontoret flyttet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Og DRG og DAGS oplysninger har Forskningsservice heller ikke modtaget
endnu. Vi har pt. ingen tidsfrist for hvornår, disse data vil være os i
hænde.

Takster er flyttet til
ministeriet

LPR2008
Nyt om IT

LPR2008 forventes leveret til Forskningsservice i november måned 2010.



Installerede programmer på DST`s forskermaskiner

Hermed den efterspurgte liste over installerede programmer, som
ligger på DST’s Forskermaskiner pr. 24/9/2010.
Ud over de faste program-pakker til GAUSS, SAS, SPSS og STATA
har vi også en såkaldt DIVERSE-server, hvor vi som en særlig ydelse
stiller forskellige programmer til rådighed for forskerne.

DIVERSE1
Operativsystem

Statistikprogrammer

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition,
Microsoft® Windows Version 5.2 R2 (Service pack 2)
aML, version 2.09
GAMS Integrated Development Environment, version 23.2.1
SCD/DIGRAM, Version 1.91.0
SPSSToDigram5
R, version 2.6.2
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R, version 2.9.2
R, version 2.10.1
R, version 2.11.1
SPAD 7.3.12
Tekstbehandling

Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Microsoft

GNU Emacs, version 23.1.1
gVim - VIM - Vi IMproved, version 7.1
Tinn-R, version 1.17.2.4
Stat/Transfer (grafisk), Version 10.1.1649.0301
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 10.1.1649.0301
WinZip®, version 11.0
Microsoft ® Calculator, Version 5.2 R2
Microsoft ® Wordpad, Version 5.2 R2
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GAUSS1
Operativsystem

Statistikprogrammer

Tekstbehandling
Filkonvertering
Filkomprimeringsprogram
Microsoft

Windows Server 2008 Standard,
Microsoft® Windows Server® Version 6.0 (Service pack 2)
Gauss for Windows (grafisk), Kernel Rev. 9.0.3, GUI Rev. 9.0.0
Gauss (kommandobaseret), Rev. 9.0.5 64-bit
GNU Emacs, version 23.1.1
Stat/Transfer (grafisk), Version 10.1.1649.0301
WinZip®, version 11.0
Microsoft ® Calculator, Version 6.0
Microsoft ® Wordpad, Version 6.0

SAS1
Operativsystem

Statistikprogrammer

Tekstbehandling
Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Microsoft

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition,
Microsoft® Windows Version 5.2 R2 (Service pack 2)
SAS 9.1.3 Service pack 4
---Base Product
---SAS/STAT
---SAS/GRAPH
---SAS/ETS
---SAS/IML
WinBUGS with DoodleBUGS, Version 1.4.1
GNU Emacs, version 23.1.1
Stat/Transfer (grafisk), Version 10.1.1649.0301
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 10.1.1649.0301
WinZip®, version 11.0
Microsoft ® Calculator, Version 5.2 R2
Microsoft ® Wordpad, Version 5.2 R2
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SAS2
Operativsystem

Statistikprogrammer

Tekstbehandling
Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Microsoft

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition,
Microsoft® Windows Version 5.2 R2 (Service pack 2)
SAS 9.1.3 Service pack 4
---Base Product
---SAS/STAT
---SAS/GRAPH
---SAS/ETS
---SAS/IML
GNU Emacs, version 23.1.1
Stat/Transfer (grafisk), Version 10.1.1649.0301
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 10.1.1649.0301
WinZip®, version 11.0
Microsoft ® Calculator, Version 5.2 R2
Microsoft ® Wordpad, Version 5.2 R2

SAS3
Operativsystem

Statistikprogrammer

Tekstbehandling
Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Microsoft

Windows Server 2008 Enterprise,
Microsoft® Windows Server® Version 6.0 (Service pack 2)
SAS 9.1.3 Service pack 4
---Base Product
---SAS/STAT
---SAS/GRAPH
---SAS/ETS
---SAS/IML
GNU Emacs, version 23.1.1
Stat/Transfer (grafisk), Version 10.1.1649.0301
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 10.1.1649.0301
WinZip®, version 11.0
Microsoft ® Calculator, Version 6.0
Microsoft ® Wordpad, Version 6.0

7

SPSS1
Operativsystem

Statistikprogrammer
Tekstbehandling
Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Microsoft

Windows Server® 2008 R2 Enterprise,
Microsoft Windows Server, Version 6.1
PASW (SPSS) Statistics 18 for Windows, Release 18.0.2
GNU Emacs, version 23.1.1
Stat/Transfer (grafisk), Version 10.1.1649.0301
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 10.1.1649.0301
WinZip®, version 11.0
Microsoft ® Calculator, Version 6.1
Microsoft ® Wordpad, Version 6.1

STATA1
Operativsystem

Statistikprogrammer
Tekstbehandling
Filkonvertering

Filkomprimeringsprogram
Microsoft

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition,
Microsoft® Windows Version 5.2 R2 (Service pack 2)
STATA/MP 11.0 for Windows 64-bit x86-64
GNU Emacs, version 23.1.1
Stat/Transfer (grafisk), Version 10.1.1649.0301
Stat/Transfer (kommandobaseret), Version 10.1.1649.0301
WinZip®, version 11.0
Microsoft ® Calculator, Version 5.2 R2
Microsoft ® Wordpad, Version 5.2 R2
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