Här är nyheterna i ASI Net-Statistik version 2!
Huvudmenyn
Här finns nu en knapprad med funktioner för att:







Visa resultat
Ändra rubrik på diagram och tabeller
Skifta plats på frågor
Öppna och Stänga rapport
Flytta och radera rader i Min rapport
Spara till Word och till Net-Statistik

Fasta rapporter
Du kan ta fram färdiga sammanställningar i rapportform under den nya rubriken Fasta rapporter.
Rapporterna kan sparas till Word via Wordknappen i den nya knappmenyn på huvudmenyn.
De sammanställningar du nu kan skapa är:
 Bortfall
Nu finns tre olika rapporter för bortfall i Net-Statistik: Bortfall Internt, vilket innebär en
sammanställning över vilka bortfall det finns i utförda intervjuer (”internt bortfall”) samt
Bortfall Grund och Bortfall Uppföljning, vilka är kopplade till det bortfall som går att
registreras i ASI-Net under pennan (”externt bortfall”).
 Kritiska frågor Grund
Svar från de kritiska frågorna samlas i rapporten tillsammans med klientens
hjälpbehovskattning och intervjuarens skattning. Rapporten finns idag i gamla
statistikprogrammet Verksamheten och flyttas till Net-Statistik vid uppdateringen.
Grupper
 Vi har skapat en funktion för att slå ihop två eller flera Grupper – antingen grupper du skapat
själv eller från Fasta grupper. Eller blanda de båda. Du hittar ”Slå ihop grupper” under
Funktioner och Gruppera.
 Det finns nu fler Fasta grupper att välja mellan - bland annat har vi lagt in de grupper som
rapporten i Net-Analys delvis är uppbyggd på.

Min rapport
Ett önskemål som ofta framkommit i Min rapport är att diagram/tabeller ska vara klickbara för att ta
sig mellan diagram och tabeller på skärmen – det är möjligt nu!
Nyheterna i Min rapport är:
 Du kan hoppa mellan diagram/tabeller i Min rapport genom att klicka i kolumnen till vänster
och direkt få upp rätt diagram/tabell på skärmen.
 Bildkvalitén i Min rapport är högre. Vid utskrift från Word syns detta tydligt.
 När du sparar rapporten till Word kan du välja vilken mapp du vill att Wordfilen ska sparas i.
 Det finns fler möjligheter att jobba med text i Min rapport. Du kan nu lägga till Rubriker, Text
över och Text under diagram/rubriker. Funktionen ligger direkt synlig i Min rapport.
 Alla funktioner som finns under högerklick i vänsterkolumnen i Min rapport finns kvar. De
mest frekventa finns nu även under knappmenyn. Nytt vid högerklick är Ändra namn, för att
byta namn på ett sparat diagram eller tabell.
 När du väljer Lägg till diagram eller tabell kommer ”Fråga för raderna” som namnförslag på
frågan ”Vad ska diagrammet/tabellen heta?” Du kan ersätta förslaget med egen text.

Har du synpunkter eller funderingar kring uppdateringen är du välkommen att höra av dig till AnnMarie Axelsson på e-post: ann-marie.axelsson@rabekobberstad.se .

