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Om Statistikbanken nr 4.
Velkommen til et nyt nummer af Om Statistikbanken.
Vi ønsker med dette nummer at gøre opmærksom på et interessant arrangement om
statistik og kort.
Desuden udbyder vi ekstrakurser om Statistikbanken, da oktoberkurset allerede er
overtegnet.
God læselyst.

Godmorgen møde.
I foråret 2002 afholdt Danmarks to store informationsmøder med vægt lagt på
nyheder i Statistikbanken og den måde statistikken kan bruges på. På mødet blev det
også annonceret, at vi meget snart ville kunne give mulighed for at udvide
statiskanvendelsen ved at kombinere det med brug af kort. Mange brugere viste
dengang stor interesse for dette.
Vi vil derfor gerne invitere til en præsentation af disse nye muligheder på et
morgenmøde i København 7. oktober:

Danmarks Statistik og Kort & Matrikelstyrelsen lancerer ny mulighed for
geografisk statistik

På et morgenmøde 7. oktober præsenteres en helt ny mulighed for at få statistik på
geografiske inddelinger: Det danske Kvadratnet. Der et nyt redskab til at inddele
landet geografisk i tusindvis af celler. Kvadratnettet ændrer sig ikke over tid. Det gør
administrative inddelinger som fx postnumre og sogne.
Kvadratnettet giver adgang til data, der ellers ikke er offentligt tilgængelige: data på
et personfølsomt niveau bliver aggregeret inden for kvadratnettes celler, og dermed
kan materialet offentliggøres.
Kvadratnettet er et gratis produkt.

Det koster 300 kr at deltage i mødet og tilmelding kan ske på
www.dst.dk/godmorgenmoede
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Kurser
Vi er meget glade for den store interesse der er for vores kurser.
Kurset d. 22 oktober har vist sig at være en succes og det er allerede overtegnet.
Derfor opretter vi et ekstra Statistikbankkursus som vil finde sted d. 1.11.02.
Kursusbeskrivelse:

Statistikbankkursus
Kurset henvender sig til folk, der ikke har noget særligt kendskab til Statistikbanken.
Du kan her forvente en gennemgang af alle Statistikbankens funktioner.
Kurset giver dels en gennemgang af indholdet og opbygningen i Statistikbanken, dels
en gennemgang af hvordan man laver tabeludtræk.
Kurset vil desuden indeholde en gennemgang af mulighederne for at viderebearbejde
data i PC-AXIS. Du vil også blive præsenteret for muligheden for at oprette din egen
database.
PC-AXIS
Der er stadig pladser tilbage på PC-Axis –kurset d. 5 december.
Dette kursus henvender sig til folk, der kender Statistikbanken og dens funktioner
godt.
Kurset gennemgår brugen af PC-AXIS, og som i kurset om Statistikbanken gennemgår
vi også mulighederne for at viderebearbejde dine tal og muligheden for at oprette din
egen database.

Kursusplan:

Dato
22. oktober 2002
1. november 2002
5. december 2002

Pris
1.700,1.700,
850,-

Kursus
Statistikbankkursus
Statistikbankkursus
PC-AXIS

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig på følgende adresse eller e-post:

Tid
9.30 – 16.00
9.00– 15.30
9.00 - 12.00

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Att.: Databanker
Tlf.: 3917 3150
E-post: databanker@dst.dk
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