KURSUS DEL 2
ALFRED-SYSTEM 2018 / 13:45–14:45
Som I har set, har vi nyt indhold i ALFRED-mappen:

Årsagen er, at vi gerne ville lave adgang og arbejde med Regional Model
brugevenlig og nem for jer - som meget som muligt. Næste ting er, at vi har lidt
prioriteret præsentationer. De vigtigste starter ved toppen:
1. SAM-K og LINE
2. MODELberegning
- 2016
- 2020
3. ADAMfremskrivning
4. DATAinputSAM-K
- DetaljeredeBrancher
- E-INDKOMSTdata
- KRNRdata
- Population
- VareBalanceData(TA)
5. KVALITETstjek
6. PrimoUltimoTabeller
Dokumentation

(A). Vi starter med den første: SAM-K og LINE:
- Åbn præsentation i ALFRED
- I kan se, at vi har fære præsentation-skabeloner: kun syv!
- Når vi åbner èn af dem, kan vi se en ny indhold; vi har gået gennem alle variabler
og har falgt kun dem, der er mest brugt (gå gennem alle og forlkar, hvad vi har
nu!): a) FORKORTELSER, b) Data Forklaring, c) Tabel 1, d) Tabeller i A, e) Tabeller
i B, f) ...

- forklaring af nye kataloger:
* Tabeller-katalog (kataloget indholder den samme struktur som i
SAM-K og LINE præsentation) – alle tabeller, alle variabler med deres systemnavne og akser/dimensioner;
* Variabler-katalog (kataloget indholder alle variabler i SAM-K og
LINE placeret i vores model) – det er 2 x 2 x 2 princippet – vores model. Vi kalder
det også: udtræk 1 – AKM, udtræk 2 – AKM/BKM, udtræk 3 – BKM. Nogen gang
siger vi, at det er en variabel fra udtræk 1 – OK, det betyder, at variablen er efter
arbejdsstedskommune, så er den placeret i venstre-øverste cell i diagrammet;
* Aggregering-katalog (kataloget indholder basis-aggregeringer) –
I kan finde hèr relevante aggregeringer i den Basis version, for ekspempel: ERD1brancher aggregering,
ERD2-ejerforhold, HUD-uddannelse, VAM-vareraggregering, etc, samt med 7
kommunernesaggregeringer til de syv præsentationsskabeloner;
Det var de vigtigste ting, jeg skulle vise jer. Vi ville gerne får også feedbacks fra
jer, hvordan I føler jer i den nye skabelon. Hvis I synes, at der er noget, der ikke
skulle være hèr, eller der mangler noget, som I brugte tilligere, sig endeligt til.
Det er vigtigt, at Regional Model skulle være nem og venlig for jer.

(B). MODELberegninger:
Der er to år: 2016 og 2020. Begge indholder tre modeller: MODEL1, MODEL2 og
MODEL3. Forklaringer til disse modeller kan I finde under ”Dokumentation”
mappe.
- åbn èn af modeller og vis indhold
- der 5 SCENARIOS for brugere: a) ændring af arbejdspladser (der er en ekstra
justering variabel, for eksempel: hvor meget skal jeg ændre beskæftigelse?), b)
ændring af investeringer, c) ændring af udlenladsk overnatningsturisme, d)
ændring af dansk produktion, e) ændring af befolkning.

(C). ADAMfremskrivning:
Alle kender ADAM data. Det er nationalle data, som vi får fra DST. Og vi anvender
dem til at skalere vores fremskrivninger.

(D). DATAinputSAM-K:
Præsentationer har fem under-præsentationer: a) DetaljerdeBrancher, b) EINDKOMSTdata, c) KRNRdata, d) Population, e) VareBalanceData(TA).

(E). KVALITETstjek:
I den præsentation kan vi finde hvor er forskellen mellem særlige variabler i SAMK og LINE og enten variabler fra statistikbanken eller ADAM variabler. I den færste
del sammenliger vi beskæftigelse, befolkning og arbejdsløshed fra grunddata med
de samme variabler fra statistikbanken. I den anden del sammenliger vi
beskæftigelse (qpae) og produktion (xae) fra KRNR med beskæftigelse og
produktion fra ADAM (qn – med orlov; x).
Forskellen er forklart i FORKLARING.

(F). PrimoUltimo Tabeller:
Primo Ultimo tabeller indholder to hoved præsentationer: PERSONER og
VIRKSOMHEDER. I den første præsentation kan man finde to FORKORTELSER,
mens i den anden er der kun en. Disse forklaringer hjælper til et finde ud, hvad
præsentation handler om og hvad man kan finde i den.

Dokumentation:
Den sidste mappe indholder vigtiste filer, dokumenter eller hjælpemidler,
vejledninger, (for jer), som I kan bruge og læse. Hvis I stadigvæk har spørgsmål
til dem eller der er en fejl, I er velkomne til stille spørgsmål og snakke om det.
Den mappe inkluderer også de tre kataloger, jeg har nævnte.

3. OPGAVER:
1. Lav en tabel for ”Ressourceforløb”, efter uddannelse og tid; find
dens variabel navn?
SVAR: Tabel A.0.2!
2. Find et sted, hvor ligger dokumentation eller beskrivelse om
MODEL2 forudsætninger.
SVAR: MODEL2 beskrivelse kan findes under ”Dokumentation”
mappe.
3. Hvad kan du læse eller finde ud af (generalt) i variabel-,
aggregering- og tabeller kataloger?
SVAR: I variabel-katalog kan man læse om alle vigtigste variabler,
der er præsenterede i 2 by 2 by 2 princippet, og såsom inkluderet i SAM-K og LINE
præsentation. I tabller-katalog kan man finde alle variabler, samt med deres
navne, som er i SAM-K og LINE præsentation. I aggregering-katalog kan man
finde alle relevante aggregeringer i BASIS version: ERD1, HUD, ERD2, KOEN,
ALDER, VAM, i dette katalog kan man også finde hvordan alle typer af geografiske
områder er i ALFRED præsentationer.
4. Lav en tabel fra en anden præsentation end SAM-K og LINE og giv
information om: hvilken præsentation det er; hvad er variabel du skal præsentere;
SVAR: man kan kigge i ADAMfremskrivning eller i PrimoUltimo
Tabeller -> PERS
5. Hvor mange typer af geografisk områder kan du udvise i ALFRED
præsentationer?
SVAR: Når vi åbner ALFRED præsentation kan man vælge forskellige
typer af geografiske områder, f.eks.: Kommuner, Regioner, osv – hvor mange er
der nu?

