
Industriell statistik och SFK-StaM, december 2016 
 
Hej! 

 

Några punkter: 
 

1.  Utställning på WQD (World Quality Day) 
Den 10 november genomfördes WQD (World Quality Day) och då presenterade vi vår 
verksamhet.  Får se om det genererar något intresse för fakta och analys. 
 

2.  ODBC-kommandot i Minitab 
Vid ett tidigare utskick ställdes en fråga om någon vet hur man parametriserar 
värden som skall in i ett ODBC-anrop (dvs i stället för att vid varje körning ändra i 
ODBC-kommandot, eller att använda menyer. 'Open Database Connectivity' används 
för att läsa in data från databaser, Excel-blad, TXT-filer, m.m. Dessa filer kan oftast 
läsas på andra sätt men det finns ett antal fördelar att gå via ODBC). 
Nu har vi rett ut hur detta skall skrivas, kontakta sekreterare@indstat.se för detaljer.  
 

3.  Övningarna i ovn.ing-stat.se utvidgade 
Flera av övningarna i ovn.ing-stat.se innehåller nu simuleringar som visas på 
skärmen. Förhoppningsvis ger simuleringarna mer förstående för övningen och 
kanske en intressantare presentation. 
 

4.  En blogg 
Vi har skapat en början på en blogg, bloggen.indstat.se, men se det bara som ett 
försök. Hör gärna av dig med synpunkter om du kan något om hantering och 
administration av en blogg. 
 

5. Riskanalys som tema för vårens seminarium 
Vi arbetar fortfarande med 'Riskanalys' som tema för vårens seminarium. 
Programmet är inte fastställt och vi välkomnar förslag på föreläsare och inriktning. 
På vår hemsida (http://www.indstat.se/lagradefiler/lagradefiler.html.php) finns det 
ett antal zip-filer som innehåller texter om riskanalys. 
 

6. Ny hemsida 
Vår hemsida (www.indstat.se) är programmerad med en smula ålderstigna verktyg. 
Därför arbetar vi med en förnyelse (http://www.indstat.se/ny/testhtml5.php). 
Provkör gärna men kom ihåg att det återstår en del att göra, t.ex. vissa knappar och 
länkar har ännu ingen funktion. Påpeka dock gärna sådant som uppenbart är 
felaktigt.  
 



7. Statistikpriset 20 oktober  
Statistikpriset "International Prize in Statistics" gick till den kände brittiske 
statistikern David Cox. Läs mer om detta på 'World of Statistics', det finns en länk till 
höger på vår hemsida (www.indstat.se). 
 

8. Medlemsavgifter  
Vi påminner också om inbetalning av medlemsavgifter till Ind Stat. På hemsidan 
(www.indstat.se) till höger finns en länk ("Obetalda avgifter...) med information. 
 

9. Felaktiga epostadresser 
Vid våra utskick kommer det ett antal brev i retur. Kolla gärna på hemsidan 
(www.indstat.se) och länken till höger ('Felaktiga adresser...') och se om du vet något 
om adressaterna.  
 
Ingemar Sjöström, 	sekreterare@indstat.se	


