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Kom godt i gang med Instar Analytics Internet
Denne guide vil forklare, hvordan man arbejder i Instar Analytics Internet. Guiden tager brugeren igennem
benyttelsen af standard templates, opbygning af simple kørsler samt benyttelse af de mest almindelige
funktioner. Ligeledes vil opbygning af målgrupper, dynamiske datoer og netværk også blive gennemgået.

Instar Analytics som værktøj
Ved hjælp af Instar Analytics Internet er det muligt at gennemføre analyser af sine brugere på
tværs af perioder, udgivelser og netværk. Vi vil i det følgende se nærmere på systemets
opbygning, gængse analyser og nøgletal, herunder beskrive hvordan de udregnes og aflæses.
Forsiden [Home]
Forsiden [Home] er hovedmenuen i Instar Analytics Internet og det er herfra man tager sit
udgangspunkt når man starter i programmet. En kørsel i Instar Analytics Internet skal som minimum
indeholde målgruppe, website, periode, tidsrum samt den type brugertal, man vil analysere. Derudover
kan man tilføje device type, for at se hvilken type af device/enhed man har benyttet på websitet.
Når man arbejder i Instar Analytics Internet kan man gøre flg.:
 Tage udgangspunkt i en standard template (i Instar Analytics Internet benævnt presets) eller egne
templates, og tilrette kørselselementerne.
 Opbygge ny kørsel ud fra kørsels elementerne som du ønsker det.
1.

Gemte templates og kørsler vil være at finde her.

2.

Gemte standard templates vil være at finde her, For at gøre brug af dem, dobbeltklikkes på den, man vil
åbne. Der findes både basis kørsler i tabelform og visuelle kørsler, hvortil der er knyttet en grafik.

3.

Man kan sætte en batchproces (automatiseret kørsel) op her.

4.

Man kan bygge en ny kørsel ved at klikke på

eller ved at dobbeltklikke på ”New…”
Ønsker man at oprette en mappe-struktur til sine
kørsler, kan man oprette mapper ved klik på New
Folder.
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Template
En kørsel i Instar Analytics Internet kaldes en template. Alle templates har samme form og består af fire
”vinduer”:
 Elementer
 Ingredienser
 Indstillinger
 Opsummering

Hvert element indeholder de ingredienser en kørsel som minimum skal indeholde, uanset hvilken kørsel
man arbejder med. Alt afhængig af hvilket element man har valgt, er ingredienserne forskellige.
For hver ingrediens kan man definere nogle indstillinger. Kigger man eksempelvis på elementet Units
(nøgletal), kan man under indstillinger definere antallet af decimaler, som de valgte brugertal skal have i
rapporten. For elementet Dates (datoer) vil man under indstillinger kunne nedbryde perioden, hvis man
ønsker at få den opsplittet. Dette kunne eksempelvis være, hvis man har valgt en måned som periode og
ønsker at få den opdelt i dage og/eller uger.
Lad os i det næste se på de enkelte elementer og hvordan man vælger dem til i en kørsel.
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Targets
Under Targets er det muligt at vælge demografiske og andre karakteristika for sin målgruppe. Defaultmålgruppen for en kørsel er sat til All, hvilket man også kan se ved at feltet fra start er markeret med
gråt i opsummeringsvinduet. Vælger man ikke selv målgrupper til kørslen, vil den beregne på
målgruppen All.
Målgruppen Alle som man kan vælge fra listen består af alle personer 7 år eller derover, der inden for de
seneste 30 dage har været på internettet. Man får herved kun danske brugere.
1. Vælg målgrupper ved at sætte “hak” i boksen ved siden af de enkelte målgrupper du vil medtage.
2. Når man har valgt en eller flere målgrupper vil de fremgå af Opsummering, og vinduet opdateres løbende
som de vælges til.
3.

For at opbygge en ny målgruppe dobbeltklikkes på ”New…” enten under Temporary eller Public (se
beskrivelse på næste side)
Temporary gemmer målgruppen i den åbne template, hvor Public gemmer målgrupperne i systemet,
som dermed kan vælges i alle fremtidige templates. Under public fremgår dermed alle de målgrupper,
der er blevet gemt gennem tiden. Disse kan vælges til eller fra ved at tilføje/fjerne fluebenet fra boksen
ved siden af titlen.
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Opret en ny målgruppe
1.

Efter at have klikket på ”New..” fremkommer nedenstående vindue. Her kan man udvide mapperne med
de forskellige målgruppekriterier, markere de ønskede og vælge dem ved at klikke Add
kriterier man vælger til, vil automatisk blive sammensat med et AND i mellem.

. Alle

2.

Tildel herefter et navn til målgruppen. Skal målgruppen være tilgængelig for nye kørsler, husk da at
sætte ”hak” i Save as ingredient og målgruppen gemmes under Public.

3.

Evaluation benyttes til at se målgruppestørrelsen. Udregningen af målgruppestørrelsen vil altid tage
udgangspunkt i sidst opdaterede dag (den viste dato), medmindre der defineres en specifik periode.

4.

Afslut med Create and exit.

5.

Avanceret: Ønsker man målgruppekriterierne sammensat med ”OR” i stedet for ”AND” gøres dette ved at
klikke på New Group knappen. Kombinér to målgruppekriterier med ”OR” imellem ved at trykke på
knappen Group – herved samles de ellers separate grupper til et ”AND”. Modsat vil knappen Separate
erstatte ”AND” med ”OR”.
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Websites
1.

Vælg websites ved at sætte “hak” i boksen ved siden af de enkelte websites du vil medtage.

2.

Ved netværk (gruppering af websites) kan man vælge hele netværket samlet, ved at sætte flueben ud for
netværket.

3.

For at vælge alle websites fra et netværk, højreklikkes på netværket og vælges Select contents.

4.

Man kan også benytte filterfunktionen for oven til at søge efter specifikke websites, og derefter sættes
flueben ud for dem, man ønsker at medtage.

5.

Under Opsummering kan man se alle ens valgte websites og netværk og vinduet opdateres løbende som
de vælges til.
Default er sat til Total Internet, hvilket man også kan se ved at feltet fra start er markeret med gråt i
opsummeringsvinduet. Vælger man ikke selv websites til kørslen, vil den beregne på Total Internet.

Udvælgelse af alle websites i et netværk:
Udvælgelse af hele netværk samlet:
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Opbyg nyt netværk
For at opbygge sit eget netværk
dobbeltklikkes på ”New…” enten
under Temporary eller Public.

Temporary gemmer netværket i
den åbne template, hvor Public
gemmer netværket i systemet til
senere brug.
I vinduet der åbnes op vælges de
enkelte websites til vha. Add
knappen.
Navngiv netværket. Er Save as
ingredient afkrydset, gemmes
netværket under public.
Til sidst trykkes Create and exit.

Avanceret: Når man har valgt et netværk til sin kørsel, kan man hurtigt få opdelt det i enkelt websites.
Dette gøres ved at sætte ”hak” i Split by contents… lige under netværket i indstillingsvinduet.

Ønsker man titlen på sit netværk vist i parentes ud for hvert website i
opsplitningen, sættes flueben i Add the group description.
Ønsker man foruden de enkelte websites også netværket som samlet
gruppe medtaget i kørslen, sættes flueben i Total.
Har man tilføjet flere netværk til sin kørsel, og har valgt at opsplitte dem alle by contents, sørger et
flueben i Place at the end for, at alle netværk (grupperne) bliver vist først i tabellen og at de enkelte
websites i netværkene vises derefter.
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Dates
1.

Vælg periode ved at sætte “hak” i boksen ved siden af datoen du vil benytte.
Default-datoen for en kørsel er sat til Last day, hvilket man også kan se ved at feltet fra start er markeret
med gråt i opsummeringsvinduet. Vælger man ikke selv dato til kørslen, vil den beregne på baggrund af
Last day.
Vælger man en af de prædefinerede dynamiske datoer, som eksempelvis last weeks, kan man i
indstillingsvinduet markere om det skal være nuværende eller afsluttet uge(r) ved at dobbeltklikke på 1
week[s].current og definere det ønskede. Alternativt kan man ved dobbeltklik på Without reference date
definere en reference dato, som den dynamiske dato vil tage udgangspunkt i.

2.

Vil man opbygge en ny datoperiode gøres dette ved at dobbeltklikke på ”New…” enten under Temporary
eller Public. Temporary gemmer datointervallet i den pågældende template. Public vil automatisk
gemme datoen i systemet. Gemte datoer vælges ved at sætte “hak” i boksen ved siden af det enkelte
datointerval.

Opbyg ny dato ved klik på New…
(se beskrivelse på næste side)
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Opbyg nyt datointerval via kalender
Når man dobbeltklikker på “New…” åbner et nyt vindue op, hvor man kan definere sit datointerval som
analysen skal baseres på. Man kan bladre i den viste kalender via pilene til højre og venstre. Enkeltpile
skifter mellem måneder, hvor dobbeltpile
skifter mellem år.
Man kan enten indtaste datointervallet i From og To, eller klikke på de dage/uger/måneder, man ønsker,
i kalendervinduet.
1.

Under Visualization kan man justere kalendervisningen. Man kan få vist enten hele måneden (Month), de
enkelte måneder (Year), de enkelte år (Years) eller hele kalenderåret (Yearly)

2.

Har man valgt et datointerval fx hele oktober 2015 og ønsker kun at medtage ”søndage”
lørdag”

, ”mandag-

eller hele uger, kan man klikke på følgende ikon:

3.

Man kan vælge specifikke ugedage eller uger ved at udpege dem med klik med musen.

4.

I vinduet til højre kan man se hvilken periode der er defineret.

5.

Navngiv perioden og husk at gemme datointervallet via Save as Ingredient, hvis det skal benyttes på et
senere tidspunkt. Afslut med Create and exit.
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1. De(t) datointerval(ler) der er valgt til kørslen vises i indstillingsvinduet og opsummeringsvinduet. Hvis
man ønsker det, kan man opdele perioden i dage, uger, måneder osv. Hvis man eksempelvis har valgt en
måned som periode (30 dage), kan man få opdelt denne på dage, hvis man ikke vil se de 30 dage samlet.
For at opdele perioden dobbeltklikkes der på Divide ud for perioden man vil opdele, og dermed åbner
Date Split vinduet op. Sæt flueben ud for den opdeling der ønskes og klik ok.
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Opbyg dynamisk datointerval via Logical dates
Som alternativ til at bygge faste datointervaller ved at udpege specifikke dage via kalenderen, kan man
bygge en dynamisk dato som fx ”samme uge sidste måned”, ”sidste to måneder” osv. Når man anvender
en logisk dato i sin kørsel, tager den altid udgangspunkt i den sidst opdaterede dag i systemet,
medmindre man selv angiver en referencedato. Dette gør den dynamisk.
For at opbygge en ny logisk dato dobbeltklikkes på ”New…” enten under Temporary eller Public under
elementet Dates. Temporary gemmer datointervallet i den pågældende template. Public vil automatisk
gemme datoen i systemet. Vælg Logical dates ude til venstre i vinduet der åbner.
1. I vinduet Rules kan man definere den logiske dato. For at definere sidst afsluttede uge, vælges fx Range
from/till from first 1 day(s) of the week  complete og Range from/till till last 1 day(s) of
the week  complete
2.

I vinduet Weekday filter er der mulighed for at filtrere på specifikke ugedage. Som default er alle ugens
dage valgt. Er der ugedage, man ikke ønsker at inkludere i sin logiske dato, fjernes fluebenet ud for disse.

3.

I vinduet Composition vises den logiske dato, der er blevet opbygget. Ved et klik på View under
Evaluation kan man se hvilken kalender-dato den logiske dato vil blive oversat til.

4.

Navngiv perioden og husk at gemme den logiske dato via Save as Ingredient, hvis den skal benyttes på et
senere tidspunkt. Afslut med Create and exit.
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Timebands
Ønsker man at se på et bestemt tidsrum over dagen, kan man definere dette under elementet Timebands.
Default-timeband for en kørsel er sat til Whole day, hvilket man også kan se ved at feltet fra start er
markeret med gråt i opsummeringsvinduet. Vælger man ikke selv et specifikt tidsrum til kørslen, vil den
beregne på baggrund af Whole day.
1. Klik på Timebands knappen og vælg de(t) ønskede tidsafsnit til brug i analysen ved at sætte ”hak” ud for
de enkelte timebands.
2. Når tidsafsnittet er valgt fra ingrediensvinduet (i dette tilfælde 11:30 – 12:30) vil dets indstillinger
fremgå af indstillingsvinduet. Herfra kan man bl.a. opsplitte tidsrummet i minutter, halve timer, timer
etc. ved at dobbeltklikke på Divide og afkrydse den ønskede opsplitning. Klik Accept. På denne måde vil
det valgte timeband blive opsplittet i mindre dele og ikke blive beregnet som et samlet tidsrum.
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Opbyg nyt tidsafsnit
Det er muligt at definere et enkelt tidsafsnit at basere sin kørsel på, men man kan også definere flere
tidsafsnit baseret på forskellige start- og sluttidspunkter. (f.eks. 14:00-18:00 + 23:00-24:00).
For at oprette et nyt tidsafsnit dobbeltklikkes på “New…” enten under Temporary eller Public.
Temporary gemmer tidsafsnittet i den pågældende template. Public vil automatisk gemme det i systemet
til fremtidig brug.
1. Udvælgelse via indtastning: I vinduet der åbner op defineres tidsafsnittet ved at benytte From og To
under Time Band definition. Indtast tiden og klik på Add. Det kan være nødvendigt at justere på
Increments of i drop-down menuen, såfremt man skal have tidsafsnittet finere end 30 minutters spænd.
Hvis tidsintervallet kun skal tilføjes enkelte dage, markeres disse dage under Timebands inden der
klikkes Add. De vil herefter fremgå under de enkelte ugedage.
2. Udvælgelse via klik og markér: Alternativt benyttes time/day gitteret til at markere de celler
(tidspunkter), man ønsker med i sit tidsafsnit. Træk musen over de tidspunkter (lodret) og ugedage
(vandret) der ønskes, når musen slippes vil tidspunktet blive tilføjet på de(n) pågældende dag(e). Man
kan også udvælge tidspunkterne via enkeltklik i cellerne. Efterhånden som man får valgt tidspunkterne
til/fra vil det ses under de enkelte ugedage til ventre og billedet opdateres løbende, i takt med, at
cellerne vælges til/fra.
Avanceret: Ønsker man ikke-sammenhængende tidspunkter medtaget i sit tidsafsnit, som. f.eks. 14:0018:00 + 23:00-24:00, markeres de blot enkeltvis efter hinanden.
3. Husk at navngive og gemme datointervallet via Save as Ingredient, hvis det skal benyttes på et senere
tidspunkt. Til sidst trykkes Create and exit.
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Devices
Under Devices kan man vælge de forskellige typer af devices/enheder: Desktop, Tablet og Mobil.
Default er sat til All Devices, hvilket man også kan se ved at feltet fra start er markeret med gråt i
opsummeringsvinduet. Så vælger man ikke de enkelte devices til, vil kørslen blot beregne på baggrund
af All Devices og ikke foretage nogen opsplitning på dem enkeltvis.
1.

Vælg de(n) ønskede device(s) til brug i analysen ved at sætte ”hak” ud for de enkelte devices.
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Opbyg ny device-gruppe
Det er muligt at opbygge sin egen device-gruppe, hvis man ønsker at samle nogle af enhederne. Dette
gøres ved at dobbeltklikke på “New…” enten under Temporary eller Public. Temporary gemmer devicegruppen i den pågældende template. Public vil automatisk gemme den i systemet til fremtidig brug.

I vinduet der åbner vælges de enkelte enheder til vha. Add knappen.
Navngiv device-gruppen. Er Save as ingredient afkrydset, gemmes device-gruppen under public.
Til sidst trykkes Create and exit.
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Activities
Under activities kan man vælge hvilken type af brugere, ”Danske brugere” og ”Udenlandske brugere”,
man ønsker at medtage i kørslen.
1.

Vælg de ønskede brugere til brug i analysen ved at sætte ”hak” ud for dem.
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Units
Under units kan man vælge den type af brugertal, man ønsker at medtage i kørslen. Nøgletallene er
inddelt i nogle mapper, som gør det let at finde frem til dem man ønsker, alt afhængig af hvilken type af
kørsel man arbejder med. Alle tilgængelige nøgletal er desuden samlet under mappen ALL UNITS.
2.

3.

Vælg de(t) ønskede nøgletal til brug i analysen ved at udvide mapperne og sætte ”hak” ud for de enkelte
nøgletal. Desuden kan man søge på bestemte nøgletal via søgefunktionen placeret ovenover
elementerne.

I indstillingsvinduet kan man foretage ændringer for hvert nøgletal, som f.eks. antallet af decimaler, de
enkelte nøgletal skal have i kørslen. Dobbeltklik på Decimal ud for det enkelte nøgletal og indtast det
ønskede antal af decimaler.

Avanceret: Ønsker man at medtage det samme nøgletal mere end én
gang i sin kørsel, gøres dette ved at udvide nøgletallet og
dobbeltklikke på New…
Nøgletallet bliver derefter tilføjet på ny til kørslen, hvis man
eksempelvis ønsker at have flere udgaver af samme nøgletal, men
med forskellig antal decimaler eller lign.
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Egenskaber for nøgletal
For forklaring af de enkelte nøgletal samt hvilke typer af kørsler de kan benyttes i, kan man højreklikke
på nøgletallet i Ingrediens-viduet og vælg Properties.
Se desuden nøgletalsforklaring for nøgletallene under afsnittet Nøgletalsforklaring.
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Reports
Sidste del der mangler før man kan beregne sin kørsel er at vælge den ønskede type rapport. I mappen
Standard Reports findes tabel rapporterne og under Visualisations findes de visuelle rapporter, bl.a.
grafik. Man kan sagtens vælge flere rapporter i samme kørsel, eksempelvis Periods og Graphic, hvis man
ønsker både en tabel og grafik på sine data.
1.

Vælg de(n) ønskede rapport til brug i analysen ved at udvide mapperne og sætte ”hak” ud for de enkelte
rapporter. Desuden kan man søge på bestemte nøgletal via søgefunktionen placeret ovenover
elementerne.

2.

I indstillings-vinduet kan man definere indstillingerne for de valgte rapporter. Eksempelvis kan man
gøre nøgletallene rapport-specifikke og afkrydse, hvis der er nøgletal, der ikke skal være synlige i alle
rapporter. Fjern blot fluebenet fra nøgletallet under rapporten, det skal fjernes fra. Man kan desuden
definere rangering på nøgletal ved at dobbeltklikke på Ranking og indstille den ønskede rangering.

Kørselstyper


Periods: Den mest gængse analysetype, benyttes til at se på daglig, ugentlig og månedlig dækning samt
brugerprofiler.



Multi-Support Report: Benyttes til at se på dobbeltdækning og dækningsopbygning (akkumuleret
dækning).



Technical Card: Indeholder de tekniske informationer for kørslen. Bl.a. den valgte periode, målgrupper
og devices. Desuden ses de valgte målgruppers stikprøve- og univers størrelser. Technical Card bliver
automatisk valgt til kørslen ved beregning, så det er ikke nødvendigt selv at klikke den af.



Graphic: Grafikmodul. Benyttes når man ønsker at tilknytte en grafik til sin kørsel.



Executive Report: Grafisk overblikrapport. Benyttes til at samle analyseresultater, grafikker mv. i
samme billede, der efterfølgende kan eksporteres til PDF eller benyttes som startskærm i Instar
Analytics Internet.

© TNS Gallup 2016

20

Beregning og output
Når alle elementer er valgt til kørslen, er den klar til at blive beregnet. Dette gøres via Calculate ikonet
eller med genvejen F5.

Når beregningen er færdig, vil Instar Analytics Internet vise resultaterne i den gældende rapportfane. I
dette tilfælde Periods

Tip: Man kan sagtens tilføje flere elementer til sin kørsel, som målgrupper, websites og perioder selvom
man allerede har beregnet kørslen. Så går man blot tilbage til Templates fanen og vælger elementerne og
afkrydser de(n) ingrediens(er) man vil tilføje og beregner kørslen på ny.
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Tilpasning af kørslens layout
Lad os i det følgende se nærmere på kørslens output, og hvordan man tilpasser det. Alle output er bygget
op af rækker og kolonner. Man kan tilpasse layoutet for kørslen ved at trække og slippe forskellige
informationer ind i tabellens rækker og kolonner, eller ved at omrangere hvordan informationen bliver
vist. Nedenfor ses outputtets opbygning.
1.

Række

2.

Kolonne

3.

Kørselselementer

For at flytte et kørselselement, klik og hold på det element der skal flyttes, og træk det til hvor det
ønskes placeret. I nedenstående eksempel flyttes målgruppen fra kørselselementerne ind i kørslens
kolonne. Klik på målgruppen og træk den over i kolonnen.

En gul pil indikerer hvor informationen vil blive indsat. I dette tilfælde vil målgruppen blive indsat lige
før nøgletals-elementet i kolonnen, når musen slippes.

For at erstatte et kørselselement med et andet, klik og hold på det nye element og flyt det over det, den
skal erstatte indtil den gule boks fremkommer og slip musen. Den gule boks indikerer hvilket element,
der vil blive erstattet med det nye.
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Målgruppen vil herefter have erstattet nøgletals-elementet i tabellen, der er rykket tilbage til de øvrige
kørsels-elementer.

For de elementer, der ikke findes i rækken eller kolonnen i tabellen, kan man bladre i ved klik på de små
pile ud for elementet. På denne måde kan man skifte mellem de forskellige informationer én efter én og
vælge hvilke ingredienser for de enkelte elementer, der skal være vist i tabellen.
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Nøgletalsoversigt med beskrivelser
Nedenfor findes forklaringer på de enkelte nøgletal. Listen er sorteret alfabetisk efter nøgletallet.

Nøgletal

Definition

AgeAverage

Gennemsnitsalder

CumeUsers%

CumeUsers(000)

DlyUsers%
(Daily users)

DlyUsers(000)
(Daily users)

Dupl(%)

Antallet af brugere, divideret med universet der betragtes, udtrykt i %. Beskriver hvor stor
en procentdel periodens brugertal i tusinder udgør af den samlede population/målgruppe

Antallet af brugere udtrykt i tusinder

Gennemsnitlig antal daglige brugere, divideret med universet der betragtes, udtryk i %.
Beskriver hvor stor en procentdel det daglige brugertal i tusinder udgør af den samlede
population/målgruppe.

Gennemsnitlige antal daglige brugere udtrykt i tusinder. Beskriver antallet af unikke
daglige brugere i tusinder, der har besøgt en given udgivelse inden for det valgte tidsrum.

Dobbeltdækning udtrykt i %. Eksempelvis andelen af de brugere, der i perioden har besøgt
begge sites.

Dupl(000)

Dobbeltdækning udtrykt i tusinder. Eksempelvis andelen af de brugere, der i perioden har
besøgt begge sites.

Metric Trends

Tillader analyse af evolution og nøgletal af enheden X1, holdt op imod reference værdien
X2 som kan være den forrige, næste, første eller sidste enhed i den valgte dimension
(ingrediens). Man kan analysere forskellen (X1-X2), Index (X1/X2) eller Evolution ((X1-X2)
/ X2).

© TNS Gallup 2016

24

Nøgletal

MthyUsers%
(Monthly users)

Definition
Antal månedlige brugere, divideret med universet der betragtes, udtryk i %. Beskriver hvor
stor en procentdel det månedlige brugertal i tusinder udgør af den samlede
population/målgruppe.

MthyUsers(000)
(Monthly users)

Antal månedlige brugere udtrykt i tusinder

N (%)

Antallet af brugere i % i tidsenheden, sammenlignet med mulige brugere

N (000)

Antallet af brugere i 1.000 i tidsenheden

N+ (%)

Tilvækst i brugere i tidsenheden udtrykt i % (akkumuleret dækning)

N+ (000)

Tilvækst i brugere i tidsenheden udtrykt i tusinder (akkumuleret dækning). Dette nøgletal
beskriver dækningen i form af det omfang man ser et eller flere sites i en serie. Man kan
med dette nøgletal kigge på et eller flere sites over flere dage og se hvor mange brugere der
har været på siden 1 eller flere af de valgte dage

RnkEvents

Rangering af websites baseret på et valgt nøgletal

Sample

Sitkprøve, antallet af panelister.

Universe%

Angiver forholdet mellem valgte målgrupper i universet.

Universe(000)

Når man kører data på en periode længere end en dag, bliver data beregnet på baggrund af
universstørrelsen i kørslen (Universe(000) tilføjes som nøgletal til kørslen) og ikke på
baggrund af den fra Technical Card, da denne angiver universstørrelsen for den sidste dag i
perioden.
Panelets sammensætning sammenlignes med befolkningens sammensætning (fordeling
mellem mænd og kvinder, aldersfordeling, indkomst mm). Panelet bliver for hver dag
tildelt en vægt der sikre at de repræsenterer den samlede befolknings sammensætning.
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Nøgletal

Definition
Antallet af eksklusive (unikke) brugere, divideret med universet der betragtes, udtrykt i %.

UnqUsers%

UnqUsers(000)

Antallet af eksklusive (unikke) brugere udtrykt i 1.000.

UserProfile%

Brugerprofil i %, hvor man selv vælger hvilket brugertal dagligt, ugentlig eller månedligt
profilen skal udregnes på baggrund af.

UserProfileAffinity

Målgruppeaffinitet udregnet på baggrund af brugerprofilen, hvor man selv vælger hvilket
brugertal dagligt, ugentlig eller månedligt profilen skal udregnes på baggrund af.

WkyUsers%
(Weekly users)

WkyUsers(000)
(Weekly users)
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Antal ugentlige brugere, divideret med universet der betragtes, udtrykt i %. Beskriver hvor
stor en procentdel det ugentlige brugertal i tusinder udgør af den samlede
population/målgruppe.

Antal ugentlige brugere udtrykt i tusinder
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Nøgletalsberegninger
I det efterfølgende findes kørselseksempler med udvalgte nøgletal, hvor man kan se hvordan de bliver beregnet.
Technical Card
- Coverage Condition: 1 sec. no cons.
- Dates: 24-02-2016, splittet på to-timers intervaller.
- Targets: All
- Regions: Denmark
- Platforms: All Platforms
- All: Denmarks Universe(000) = (3) 5538 & Sample = (5) 30558

Channels
Timebands
00:00:00 - 02:00:00
02:00:00 - 04:00:00
04:00:00 - 06:00:00
06:00:00 - 08:00:00
08:00:00 - 10:00:00
10:00:00 - 12:00:00
12:00:00 - 14:00:00
14:00:00 - 16:00:00
16:00:00 - 18:00:00
18:00:00 - 20:00:00
20:00:00 - 22:00:00
22:00:00 - 24:00:00

dr.dk (DR)
DlyUsers (000) DlyUsers%
51
16
38
146
210
(1) 236
243
222
216
223
220
144

0,9
0,3
0,7
2,6
3,8
(2) 4,3
4,4
4
3,9
4
4
2,6

AgeAverage
48 år
44 år
45 år
46 år
46 år
46 år (4)
47 år
46 år
48 år
46 år
43 år
45 år

DlyUsers(000): Gennemsnitlig antal daglige brugere udtrykt i 1.000. Beskriver antallet af unikke daglige
brugere i tusinder, der har besøgt DR inden for det valgte tidsrum. I tidsrummet 10:00 – 12:00 er der (1)
236.000 unikke brugere der har besøgt DR.
DlyUsers%: Gennemsnitlig antal daglige brugere, divideret med universet der betragtes, udtrykt i %. Beskriver
hvor stor en procentdel det daglige brugertal i tusinder udgør af den samlede population/målgruppe. De
236.000 unikke brugere der har besøgt DR i tidsrummet kl. 10:00-12:00, udgør således (2) 4,3 % af det samlede
univers:

AgeAverage: Gennemsnitlige alder. Gennemsnitalderen optalt af de brugere, der har været inde på DR i
tidsrummet kl. 10:00-12:00 er (4) 46 år.
Sample: Stikprøve, antallet af panelister. Antallet af panelister den 24-02-2016 er (5) 30.558.
Universe(000): Universstørrelse angivet i 1.000. De 30.558 panelister opgøres til et univers på (3) 5.538.000.
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Technical Card
- Coverage Condition: 1 sec. no cons.
- Dates: 01-01-2016 to 31-01-2016
- Targets: All
- Regions: Denmark
- Platforms: All Platforms
- All: Denmarks Universe(000) = 5192 & Sample = 29731

Channels
dr.dk
(DR)

DlyUsers
(000)
656

DlyUsers
%
12,8

WkyUsers
(000)
(1) 1555

WkyUsers
%
(2) 30,2

MthyUsers
(000)
(3) 2855

MthyUsers Universe
%
(000)
(4) 56

(5) 5144

Til denne kørsel er der valgt en hel måned på 31 dage som periode.
DlyUsers(000): Se forklaring i foregående eksempel.
DlyUsers%: Se forklaring i foregående eksempel.
WkyUsers(000) – (Weekly users): Antal ugentlige brugere udtrykt i 1.000. Beskriver antallet af unikke
ugentlige brugere der har besøgt DR inden for den valgte periode. I den valgte periode har der gennemsnitlig
ugentligt været (1) 1.555.000 unikke brugere, der har besøgt DR.
WkyUsers% - (Weekly users): Antal ugentlige brugere, divideret med universet der betragtes, udtrykt i %.
Beskriver hvor stor en procentdel det ugentlige brugertal i tusinder udgør af den samlede
population/målgruppe. De 1.555.000 unikke brugere der ugentligt har besøgt DR, udgør således (2) 30,2 % af
det samlede univers.

MthyUsers(000) – (Monthly users): Antal månedlige brugere udtrykt i 1.000. Beskriver antallet af unikke
månedlige brugere der har besøgt DR inden for den valgte periode. I den valgte periode har der gennemsnitlig
månedligt været (3) 2.855.000 unikke brugere, der har besøgt DR.
MthyUsers% - (Monthly users): Antal månedlige brugere, divideret med universet i betragtning, udtrykt i %.
Beskriver hvor stor en procentdel det månedlige brugertal i tusinder udgør af den samlede
population/målgruppe. De 2.855.000 unikke brugere der månedligt har besøgt DR, udgør således (4) 56 % af det
samlede univers.

Universe(000): Universstørrelse angivet i 1.000. Når man kører data på en periode længere end en dag, bliver
data beregnet på baggrund af universstørrelsen i kørslen (Universe(000) tilføjes som nøgletal til kørslen) og ikke
på baggrund af den fra Technical Card, da denne angiver universstørrelsen for den sidste dag i perioden.
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Technical Card
- Coverage Condition: 1 sec. no cons.
- Dates: 01-03-2016 to 10-03-2016
- Targets: All
- Regions: Denmark
- Platforms: All Platforms
- All: Denmarks Universe(000) = 5465 & Sample = 30718

Channels
dr.dk (DR)

DlyUsers(000) DlyUsers%
CumeUsers(000) CumeUsers% Universe(000)
(3) 5466
701
12,8
(1) 2013
(2) 36,8

Til denne kørsel er der valgt en ”skæv” periode på 10 dage som periode.
Note: Når man arbejder med en ”skæv” periode, der ikke er hele uger eller hele måneder, kan nøgletallet
CumeUsers(000) benyttes, da dette angiver det totale antal unikke brugere for hele perioden.
DlyUsers(000): Se forklaring i første eksempel.
DlyUsers%: Se forklaring i første eksempel.
CumeUsers(000): Antallet af brugere udtrykt i 1.000. Beskriver antallet af unikke brugere der har besøgt DR
inden for den valgte periode. I den valgte periode har der været (1) 2.013.000 unikke brugere, der har besøgt
DR.
CumeUsers%: Antallet af brugere, divideret med universet der betragtes, udtrykt i %. Beskriver hvor stor en
procentdel periodens brugertal i tusinder udgør af den samlede population/målgruppe. De 2.013.000 unikke
brugere der i perioden har besøgt DR, udgør således (2) 36,8 % af det samlede univers.
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I nedenstående eksempel er perioden ændret til en uge. Her ses det, at nøgletallene WkyUsers og CumeUsers giver
det samme resultat.
Technical Card
- Coverage Condition: 1 sec. no cons.
- Dates: 14-03-2016 to 20-03-2016
- Targets: All
- Regions: Denmark
- Platforms: All Platforms
- All: Denmarks Universe(000) = 5502 & Sample = 30905

DlyUser DlyUser WkyUsers
WkyUsers CumeUsers CumeUser Universe
Channels s (000) s %
(000)
%
(000)
s%
(000)
dr.dk
549
(DR)
657
12
1667
30,4
1667
30,4
3

Ændres perioden tilsvarende til en måned kan det ses, at nøgletallene MthyUsers og CumeUsers giver det samme
resultat.
Technical Card
- Coverage Condition: 1 sec. no cons.
- Dates: 01-03-2016 to 31-03-2016
- Targets: All
- Regions: Denmark
- Platforms: All Platforms
- All: Denmarks Universe(000) = 5492 & Sample = 30879

Channels
dr.dk (DR)

DlyUsers DlyUsers MthyUsers MthyUsers CumeUsers CumeUsers Universe
(000)
%
(000)
%
(000)
%
(000)
665
12,1
2954
53,7
2954
53,7
5483
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Technical Card
- Coverage Condition: 1 sec. no cons.
- Dates: 10-03-2016
- Targets: Alle, Mand, Kvinde
- Regions: Denmark
- Platforms: All Platforms
- All: Denmarks Universe(000) = 5465 & Sample = 30718
- Mand: Denmark Universe(000) = 2725 & Sample = 14189
- Kvinde: Denmark Universe(000) = (11) 2740 & Sample = 16529

Channels
dr.dk
(DR)

Targets
Alle
Mand
Kvinde

DlyUsers
UserProfile
(000)
DlyUsers % UserProfile % Universe %
Affinity
(1) 753
13,8
100,0%
100
100
(2) 413
15,1
(5) 54,8%
(7) 49,9
(9) 109,9
(3) 341
(4) 12,4
(6) 45,2%
(8) 50,1
(10) 90,2

DlyUsers(000): Se beskrivelse i første eksempel.
I den valgte periode har der dagligt været (1) 753.000 unikke brugere, der har besøgt DR. Ser vi på fordelingen af
mænd og kvinder, var (2) 413.000 af dem mænd og (3) 341.000 af dem kvinder.
DlyUsers%: Se beskrivelse i første eksempel.
De 341.000 unikke kvindelige brugere der har besøgt DR, udgør således (4) 12,4 % af det samlede univers af
kvinder.

UserProfile%: Angiver brugerprofilen på baggrund af brugertallet, i dette tilfælde det daglige brugertal.
Fordelingen af DRs daglige brugere giver dem en brugerprofil på (5) 54,8% mænd og (6) 45,2% kvinder:

Note: Man vælger selv om UserProfile% skal udregnes på baggrund af det
daglige-, ugentlige- eller månedlige brugertal. Disse nøgletal (i tusinder) er
nødvendige for at beregne UserProfile% for den ønskede periode.
Universe%: Angiver forholdet mellem valgte målgrupper i universet. I
dette tilfælde er der tale om fordelingen af mænd og kvinder i
befolkningen som fordeler sig (7) 49,9% for mænd og (8) 50,1% for
kvinder. Universet er en fast værdi for fordelingen af de valgte demografiske data og afhænger således ikke af
de(n) valgte udgivelse(r).
UserProfileAffinity: Målgruppeaffinitet udregnet på baggrund af brugerprofilen, i dette tilfælde det daglige
brugertal. Målgruppeaffinitet beskriver evnen til at dække en målgruppe, da den angiver forholdet mellem
fordelingen af målgrupperne i universet og i brugerprofilen. Er affiniteten over 100 er målgruppen
overrepræsenteret i brugerprofilen og er den under 100, er målgruppen underrepræsenteret i brugerprofilen.
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Brugerprofilen på DR angiver procentvis flere mænd end der findes i universet, så dette medfører en affinitet for
mænd på (9) 109,9 og fortæller os, at mænd er overrepræsenteret i DRs daglige brugerprofil:

Kvinderne derimod er underrepræsenteret i DRs daglige brugerprofil med en affinitet på (10) 90,2:

Brugertallet i tusinder (DlyUsers(000), WhyUsers(000) eller MthyUsers(000)), UserProfile% og Universe% er de
nødvendige nøgletal for at beregne UserProfileAffinity.
Note: Man vælger selv om UserProfileAffinity skal udregnes på baggrund af det daglige-, ugentlige- eller
månedlige brugertal.
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Technical Card
- Coverage Condition: 1 sec. no cons.
- Dates: 24-02-2016
- Targets: All
- Regions: Denmark
- Platforms: All Platforms
- All: Denmarks Universe(000) = (8) 5538 & Sample = 30558

Dobbeltdækning i 1.000

Title /
Campaign
Total
dr.dk (DR)
tv2.dk (TV 2
Danmark
A/S)

Dobbeltdækning i %
#2.- tv2.dk
#2.- tv2.dk
(TV 2
(TV 2
DlyUsers #1.- dr.dk
Danmark #1.- dr.dk Danmark UnqUsers UnqUsers
(000)
(DR), (000) A/S), (000) (DR), (%) A/S), (%) (000)
%
841 .
.
.
.
1336
24,1
(1) 881
881
(2) 345
100
(3) 39,2
(6) 535
(9) 9,7
(4) 800

345

800

(5) 43,2

100

(7) 455

(10) 8,2

Vi ser nu på dobbeltdækningen blandet brugere af DR og TV2.
DlyUsers(000): Se forklaring i første eksempel.
Dupl(000) og Dupl%: Dobbeltdækning udtrykt i 1.000 og i %. Andelen af de brugere, der i perioden har besøgt
begge sites. Det fremgår at DR på den valgte dag havde (1) 881.000 brugere hvoraf (2) 345.000 af dem i
perioden også har besøgt TV2. Dette udgør en dobbeltdækningsprocent på (3) 39,2% for DRs brugere:

Ser vi på dobbeltdækningen fra TV2s udgangspunkt, giver de (2) 345.000 brugere ud af deres brugertal på (4)
800.000 en dobbeltdækning på (5) 43,2%:

UnqUsers(000): Antallet af eksklusive (unikke) brugere udtrykt i 1.000. En bruger er kun eksklusiv i det
omfang, at denne kun har besøgt en af de valgte sider i den valgte periode, hvilket vil sige at differencen mellem
DlyUsers(000) og Dupl(000) er et udtryk for antallet af eksklusive (unikke) brugere.

(6) 535.000 af DRs (1) 881.000 brugere, har kun besøgt DR og ikke TV2 i den valgte periode.
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For TV2s udgangspunkt har de ud af deres (4) 800.000 brugere, (7) 455.000 eksklusive brugere, der kun har
besøgt TV2 og ikke DR i den valgte periode.

UnqUsers%: Antallet af eksklusive (unikke) brugere, divideret med universet der betragtes, udtrykt i %.

(9) 9,7% af universet er eksklusive DR brugere, der kun har besøgt DR og ikke TV2 i perioden.

(10) 8,2% af universet er eksklusive TV2 brugere, der kun har besøgt TV2 og ikke DR i perioden.
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Batchkørsler
Opret en batchkørsel ved at dobbeltklikke på New… i ”batchvinduet”.

Templates fanen
Vælg de templates i listen, som der skal sættes op til en batchkørsel og enten dobbeltklik eller træk-og-slip dem
til højre del af batchvinduet. Såfremt man ikke har nogle templates til rådighed, skal der først bygges en ny
template, se afsnittet for dette.
Batchkørslen kan gemmes under et nyt navn nederst i vinduet.
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Options fanen
Under Options fanen vælges de kriterier, man ønsker skal gælde for sin automatiske batchkørsel.
Man kan vælge forskellige eksporttyper til sin batchkørsel så som txt (Tekstfil), Xls (Excel) eller PDF.

Vigtigt: Sørg for at kørslens layout ser ud som det skal, før batchkørslen sættes op.
Save: Gemmer data i templaten efter batchkørslen er processeret.
Print: Vælg hvilken printer batchkørslen skal sendes til
Open: Åbner templaten op i Instar Analytics når batchkørslen er processeret.
Opdater dato: Man kan ændre datoen for sin kørsel ved at højreklikke i den tomme celle Replace. Her kan man
vælge ud fra de datoer, der er sat som standard eller klikke på rediger ikonet og selv vælge sine datoer via
kalenderen

Tip:
Det er muligt at undgå kontinuerlig udskiftning af datoer ved at oprette såkaldte logiske
datodefinitioner i den originale template. En batchkørsel der processeres hver uge kan fx
sættes op til den logiske funktion “from first day of the week till last day of the week” i
datofeltet.
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Logical dates
Logiske datoer oprettes ved at højreklikke på feltet under Dates og trykke på Select Dates… Klik derefter på
blyant-ikonet

. I menuen til venstre vælges Logical Dates.

Eksempel på logiske datoer
Ændre ”x” antal uger
Under Logical dates udvides fx last  1 week(s)  of the year. Herefter kan man ændre den sidste ”1” uge til de
sidste ”13” ugers data.
Tryk OK og den nye logiske dato vil nu fremgå under Dates group som i billedet til højre. Desuden får den nye
dato automatisk tildelt et navn som evt. kan ændres.
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Benyt sidste uges ”opsamlede” data
Ønsker man en logisk dato som altid beregner sidste uges opsamlede data foretages følgende:
Først udvides range from/till.
Vælg:
from  first  day  of the week  complete
Dernæst vælges:
Till  last  day  of the week  complete.
Afslut med create and exit
Se nedenstående definition på de valgte parametre:
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Sæson til dato
Man kan desuden vælge en dato, der starter på en specifik dag og kører til den sidste dag med data (dvs. Sæson
til dato)
Udvid range from/till
Vælg from og dobbeltklik på ”datoen” (som repræsenterer den seneste dato med data).
Herfra vælges en startdato. Tryk herefter OK.
Til sidst vælges last day og trykkes Create and exit.
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Vælg Printer
Dobbeltklik i feltet for batchkørslen ud for kolonnen Printer. I printvinduet vælges den relevante printer.
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Scheduling
Bestemmer hvornår og hvor ofte en batchkørsel skal beregnes. I det viste eksempel skal batchkørslen
processeres hver mandag. For at en batchkørsel kan processeres skal man være logget ind på Instar Analytics.

Vælg Accept for at gemme scheduleringen.

Progress fanen
I dette vindue får man vist status for batchkørslen. Hvis ikke kørslen er processeret får man her information om,
hvad der er sket.
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