DataDetective 2014
Wat is er nieuw?

Overzicht van de belangrijkste veranderingen
Nieuwe look
De Organizer heeft simpelere iconen. Je kunt er ook aan zien of de set automatisch verandert als
er nieuwe data is: een set met een slotje rechtsonder verandert niet automatisch mee.

Een Organizer met nieuwe iconen

DataDetective werkt nu beter met meerdere monitoren.
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Aantallen in de waardenkeuzelijst
De waardenkeuzelijst toont nu, bijvoorbeeld bij Splits op variabele of Kruistabel, hoe vaak elke
waarde voorkomt in de set. Hierdoor kun je beter kiezen welke waarden moeten meedoen en welke niet.

Een waardenselectielijst met aantallen

Als er veel waarden zijn, of je sorteert zelf op het aantal (dubbelklikken op de #-kolom), wordt
een diagram getoond. Klik in het diagram (of gebruik de schuifbalk onderaan) om een grens te
trekken: de waarden die vaker voorkomen doen mee.

Een waardenselectielijst met aantaldiagram

Bij splitsen zonder vaste waardenlijst, zoals op namen en administratieve nummers, zie je nu alleen waarden die voorkomen in de set.

DataDetective 2014 – Wat is er nieuw?

(build 4627)

Handiger waarden kiezen in Opmaakassistent/Kleurhulp
In de Opmaakassistent (Netwerkanalyse) en de Kleurhulp (Segmentatie) is het selecteren
van waarden om te kleuren/schalen vergemakkelijkt. Je kunt filteren om een waarde te vinden, of
sorteren op aantal voorkomens (zoals bij de nieuwe waardenselectielijst hierboven).

Waarden selecteren in de Opmaakassistent

Ook kun je nu kleuren op meerdere datasets tegelijk, met elke dataset zijn eigen kleur.

Filteren in bladerscherm: duidelijker én krachtiger
In Blader kun je met de rechter muisknop op een waarde klikken en een filter kiezen. In dit
rechtsklikmenu is nu duidelijker aangegeven wat er zal gebeuren bij het filteren.

Het rechtsklikmenu voor filteren in het Bladerscherm

De nieuwe functie Filter… toont een tussenscherm. Daar kun je zelf een waarde kiezen (of typen)
die je niet zo snel in het bladerscherm ziet, of een complex filter toevoegen.

Het filterscherm

Verwijder filter kan nu ook per variabele, naast voor alle variabelen tegelijk.

DataDetective 2014 – Wat is er nieuw?

(build 4627)

Set-operaties inzichtelijk
Iedereen kent de Set-operaties wel: een Vereniging, Doorsnede of Verschil maken van twee
(soms meer) sets. Bij twee sets kan dat nu ook met een tussenscherm, via Set-operatie…, waarin het resultaat duidelijk zichtbaar is. Sommige sets kun je zo zelfs in één stap maken in plaats van
twee: records die wel in set B voorkomen maar niet in set A.

Het set-operatiescherm

En nog veel meer, bijvoorbeeld:
 Zoek prettiger: na zoeken tot het einde ga je verder vanaf het begin, een Zoek vorige knop is
toegevoegd, je ziet welke variabelen Ook zoeken in labels ondersteunen, zoek ook in korte
variabelennamen (dag v/d week, huisnr), jokertekens mogen altijd maar hoeven nooit (*, ?,
[a-z]).
 Eenvoudig een MapInfo-selectie naar DataDetective halen, met de -knop: Export records
naar DataDetective.
 In MapInfo krijg je bij weinig punten nu standaard labels. Bij veel punten toont de tooltip op
een (groot) bolletje het aantal records op die locatie.
 Je kunt nu een Brugtelling maken voor meerdere beginsets tegelijk.
 In Profielanalyse kon je ‘inzoomen’ op een kenmerk, dat heet nu Profileer, alleen deze
waarde. Profileer, zonder deze waarde kan nu ook.
 Je kunt een Standaard masker instellen voor exporteren. Bij Export naar XML (eigenlijk
naar Word, eventueel met foto’s) gaan links nu mee.
 Plak nieuwe dataset: lege regels worden overgeslagen, bij het plakken van één regel kan
deze beschouwd worden als kolom.
 Netwerkanalyse: duidelijker startscherm, de beginset wordt automatisch groot, betere Automatische lay-out, object- en lijnschaling kan met Omgekeerde grootte (groot bij lage
waarden en klein bij hoge), Toon kaart gebruikt de standaard objectkleuren, je kunt labels/omschrijvingen instellen van ingeklapte objecten, Exporteer naar Analyst’s Notebook
labelt witte bollen (verbindingen van 3+ objecten) nu net als lijnen.
 Het maken van een Histogram is eenvoudiger, vooral van datumvariabelen.
 Bij het aanmaken/aanpassen van een brug volstaat een naam voor één richting.
 Opstarten gaat sneller, doordat labels pas worden geladen bij gebruik.
 Diverse andere functies zijn (soms veel) sneller.
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Verbeteringen ‘op de achtergrond’ (voor beheer):
 Beheerders kunnen nu zelf allerlei exportmethodes instellen.
 Indexeren kan nu parallel, waardoor nieuwe omgevingen veel sneller klaar zijn.
 Je kunt een omgeving nu gebruiken terwijl die wordt geïndexeerd; als je toch een indexbestand
nodig hebt zie je hoe lang dat nog duurt.
 De cache gebruikt minder diskruimte.
 De datalimiet voor indexbestanden is opgeheven (was 4GB).
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