SPSS Ondersteuning van Smit Consult: “SPSS Support +”
Maakt u gebruik van een IBM SPSS-licentie in uw organisatie? Bent u ervan overtuigd dat u optimaal
gebruik maakt van het product? Als u IBM SPSS al hebt, maar u bent er niet zeker van dat u IBM SPSS
volledig benut met al zijn mogelijkheden, dan is onze “SPSS Support+” dienst ontworpen om u van
assistentie te voorzien. Een “SPSS Support +” sessie kan van alles zijn: van een gesprek over de
telefoon tot enkele uren van consultancy of een volledig trainingsplan. Het hangt volledig af van uw
behoeften om het meeste uit uw IBM SPSS licentie te halen.
Wij zijn zeer flexibel in ons aanbod en wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Typische
opdrachten binnen “SPSS Support +” kunnen zijn:
1. Assistentie bij hindernissen - is er een analyse, misschien een grafiek, tabel of model waar
u moeite mee heeft deze te produceren? Wij kunnen het voor u doen of laten u zien hoe u het
zelf kunt doen.
2. Statistische ondersteuning - misschien wilt u enige hulp bij het nagaan van welke
statistische technieken u het beste gebruik kunt maken, opdat wordt voldaan aan een goed
model, waarbij diagnostische controle en analyse een onderdeel van is. Misschien helpt een
kort advies over hoe u uw IBM SPSS resultaten kunt interpreteren en kunt uitleggen aan
zakelijke gebruikers, en welke conclusies mogelijk zijn.
3. U wenst een model te verkrijgen van de beschikbare gegevens - wij kunnen nagaan of
het SPSS model voldoende voorspellende kracht heeft, en of het model de structuur van de
gegevens voldoende weergeeft. En wat te doen bij sommige observaties waarbij grote
verschillen tussen de gemeten en de geschatte waarden van het model zijn? En als er
structurele verschillen zijn, is mogelijk een factor of een term niet meegenomen, of is een
bepaalde techniek meer wenselijk. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.
4. Interpreteren van de resultaten - misschien zou u graag wat hulp wensen bij hoe scores
en voorspellingen te presenteren zijn, opdat anderen binnen uw organisatie deze resultaten
kunnen gebruiken. Wij kunnen ook samen met u de resultaten van de statistische analyse
nogmaals doorlopen.
5. Het herhaaldelijk uitvoeren van terugkerende taken - als u hetzelfde nog een keer
doet, kan het goed mogelijk zijn dit tot op zekere hoogte te automatiseren, het bespaart u
kostbare tijd.
6. Het verkennen van wat er mogelijk is – naar aanleiding van uw onderzoek / zakelijke
doelstellingen, kunnen wij u helpen met wat te doen met de door het bedrijf waardevolle en
opgebouwde gegevens.
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7. Wij kunnen ervoor zorgen dat u IBM SPSS met zijn volledig potentieel kunt
toepassen - wij kunnen u helpen bij het nagaan van welke modules, die u nu binnen uw
licentie heeft, u optimaal gebruik kunt maken. U kent de meest gebruikte routines die u
uitvoert, maar misschien zijn er andere procedures die u kunt gebruiken - wij kunnen u helpen
deze te ontdekken.
8. Advies over vragenlijst ontwerp en het verkrijgen van data - misschien hebt u een
groot onderzoeksproject lopen en wilt u er absoluut zeker van zijn dat het onderzoeksontwerp
waterdicht is. Soms helpt het alleen al als een ander met frisse blik naar uw project kijkt.

“SPSS Support +” sessies kunnen variëren van één uur tot een aantal dagen, of over een langere
periode. “SPSS Support +” sessies kunnen vele vormen aannemen, van informele vragen en Q&A
sessies tot formele trainingen op maat van uw specifieke organisatie met behulp van uw eigen
gegevens.
Vraag u nu een offerte aan voor deze dienst. We zijn u graag van dienst bij het bespreken van uw
situatie. Neem vandaag nog contact met ons op over hoe “SPSS Support +” u kan helpen om het
meeste uit uw investering in IBM SPSS te halen.
SPSS Support + is een dienst van Smit Consult, Consultancy in statistiek.
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