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Nye muligheder med formater og værdisæt til SAS,
STATA, SPSS samt andre Statistiske programpakker
Danmarks Statistik stiller nu nye formater til SAS, STATA og SPSS mv. til rådighed
på Forskermaskinerne samt på de hostede maskiner. Opbygningen og anvendelsen af de nye formater og værdisæt er beskrevet i vejledningen, som findes på
følgende adresse:
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data.aspx
Kan bruges direkte i
arbejdet med data

Dokumentationen af variable og værdisæt i Danmarks Statistiks registre findes
allerede
beskrevet
under
Højkvalitetsdokumentation
samt
TIMES
(http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation.aspx ).
De nye formater/kode datasæt adskiller sig helt afgørende fra denne dokumentation på følgende måde:
•
•
•
•

De er tilgængelige på Forskermaskinerne og de hostede maskiner under
Danmarks Statistiks forskerordning.
De kan bruges direkte i programmeringen, når registerdata behandles.
Man kan nemt få overblik over de variable/værdisæt som er relevante i arbejdet med registerdata.
Man kan nemt danne en række af Danmarks Statistiks standardgrupperinger, fx uddannelsesgrupper og branchegrupper.

Kan også bruges i SPSS,
STATA m.fl.

Formaterne findes som SAS formater, samt i form af datasæt til brug i SPSS og
STATA, R m.m.

I overensstemmelse med
nye grunddata

De nye formater er bl.a. dannet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks dokumentationssystem TIMES. Det betyder, at der er overensstemmelse mellem formaterne og de nye grunddata som Forskningsservice tog i brug i december 2011 (Se
Særnyt fra Forskningsservice december 2011).

Status

Status pt er, at formaterne nu foreligger i en første udgave med emneområderne:
Personstatistik (fra TIMES), Branchegrupperinger, Uddannelsesgrupperinger og
Geokoder.

Formater udbygges
yderligere i 2012

Det er planen, at der lægges flere formater ind i løbet af 2012 fx fra Erhvervsstatistikken, DISCO-koder og en række af de grupperinger der benyttes i Statistikbanken.

Revideret hjemmeside
Mere enkel og
brugervenlig hjemmeside

Forskningsservice har revideret og opdateret sin hjemmeside med det formål at
skabe en mere enkel og brugervenlig hjemmeside til vores kunder. Hjemmesiden
blev offentliggjort november 2011. Med udgangen af 2011 blev også resten af
Danmarks Statistiks hjemmeside revideret.
Du kan finde Forskningsservices nye hjemmeside på Danmarks Statistiks hjemmeside http://www.dst.dk/ under fanebladet ”Køb ydelser\Data til forskning”:
Data til Forskning
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice.aspx
Registerforskning
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Registerforskning.aspx
Data
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Data.aspx
Dokumentation
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation.aspx
Adgang til Data
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dataadgang.aspx
Vejledninger i brug af forskermaskiner
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Vejledninger.aspx
Nyt og Meddelelser
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Meddelelser.aspx

Emner

Hovedemnerne på Forskningsservices hjemmeside er inddelt som vist ovenfor. Her
kan man læse generelt om forskerordningen under "Registerforskning under Danmarks Statistik", se hvilke registerdata der er tilgængelige under "Data" og få uddybet indholdet af de enkelte registerdata i "Dokumentation". Hvordan man bliver
autoriseret til ordningen, opretter projekter og får adgang til data er beskrevet i
"Adgang til data", og under "Vejledninger i brug af forskermaskiner" findes nu samlet en række tekniske vejledninger, bl.a. om hvordan man får adgang til sine projekter, hvilke programmer man kan arbejde i og hvordan analyseresultater kan
hjemsendes.
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Status for forskeres adgang til data fra E-indkomst (eIR)
Der har den seneste tid været en del forespørgsler og interesse omkring adgangen
til E-indkomstregistret (eIR), derfor en kort status i dette nyhedsbrev.
Typer af data i eIR

I E-indkomstregistret (eIR) findes to typer af data:
• Lønmodtager-indberetninger
•

Ikke-lønmodtager-indberetninger, dvs. indkomstoverførsler

•
Forskningsservice og dermed forskerne vil ikke få direkte adgang til eIR, men Arbejdsmarkedskontoret vil hver hvert kvartal skræddersy udtræk fra eIR der vil blive
stillet til rådighed for forskerne.
Status

Den endelige dato for hvornår disse data kan stilles til rådighed kendes endnu ikke,
men det forventes at ske i løbet af foråret 2012. Forskningsservice vil sende besked ud, når data kan bestilles.

Ændring af timetakst og diskleje
Timetakst

Pr. 1. januar 2012 hæves timetaksten fra kr. 1.167 til kr. 1.187 ex. moms.
Tilbud der er afgivet før den 1. januar 2012 og kontrakter der er indgået før 1. januar 2012 regnes efter den gamle timetakst.

Diskleje

Mere information
Kontakt Forskningsservice
på telefon +45 3917 3485
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Pr. 1. januar 2012 sænkes disklejen pr. kvartal fra kr. 100 til kr. 55 pr. 5 GB for
projekter, der har et diskforbrug på over 5 GB. Prisen er ex. moms.

