”Qlik Sense
prekvapuje svojimi
možnosťami a zatiaľ
napĺňa očakávania.
Užívateľsky je
zrozumiteľný
a jednoduchý, ponúka
však masívnu
analytickú silu. S Qlik
Sense dnes oveľa
lepšie rozumieme
svojim procesom
a podarilo sa nám aj
skrátiť čas prípravy
reportov z hodín na
minúty. Vďaka tomu
môžeme efektívne
odhaľovať príčiny
problémov a operatívne
reagovať na vzniknuté
situácie.”
Tomáš Bachorík,
sponzor projektu
Qlik Sense, Foxconn

S Qlik Sense objavíte budúcnosť už dnes!
Zobuďte vašu intuíciu

Predstavte si firmu, v ktorej sú odpovede aj na zložité otázky vzdialené vždy len pár
klikov a objavovať ich môže ktokoľvek. Hoci aj minimálne technicky zdatný človek
si dokáže na jednom mieste pozrieť a pripraviť všetky podstatné informácie, ktoré
pre ďalšiu prácu potrebuje. Už žiadne dlhé hodiny strávené analýzami, čítanie
rozsiahlych a neprehľadných tabuliek, ktoré pravidelne dostáva vo formáte Po
werPoint či MS Excel. Len niekoľko klikov, potiahnutí myšou a odpoveď máte pred
očami. Vitajte vo svete Qlik Sense.

Qlik Sense: V čom je taký jedinečný?

Tento prelomový nástroj je postavený na najmodernejších technológiách, ktoré
Qlik vyvíja už dve desiatky rokov a v oblasti moderného business intelligence (BI)
a vizuálnych analýz sa dostal ďalej ako zvyšok sveta. Brutálna analytická sila Qlik
Sense sa opiera o inovatívnu technológiu asociatívneho vyhľadávania a tvorby
dátových modelov, ktorá umožní bezprecedentnú prípravu dát, analýz či repor
tov. Stačí jednoduché zadanie do smart vyhľadávača a analýzy môžu začať.
Dokonca to funguje aj bez toho, aby ste vedeli čo hľadáte a kde to máte hľadať.
Jednoducho „pritiahnite“ nový dátový zdroj, čo ide aj bez skriptovania. Veľké obje
my dát trebárs aj z rôznorodých zdrojov nepredstavujú vďaka superrýchlemu inmemory enginu žiadnu komplikáciu. Qlik Sense ich zvláda analyzovať so sekun
dovými odozvami.
Výkonnosť Qlik Sense je prenikavá a prekonáva všetky očakávania, napriek
tomu je práca s týmto nástrojom takmer hrou. Je to aj vďaka jedinečnému dragand-drop responzívnemu prostrediu, ktoré myslí za vás. Už nemusíte čakať,
kým IT oddelenie alebo kontroling analýzy či reporty pripraví. Kliknutím si vy
tvoríte alebo upravíte pohľady, ktoré práve potrebujete, pričom systém sám
ponúka možnosti. Namiesto hodín a dní ste hotoví za pár sekúnd a ide to aj bez
náročných školení.
Nie je to však len mohutný výkon, čo z Qlik Sense robí výnimočný nástroj. Podarilo
sa mu totiž zotrieť čiaru medzi svetmi biznisu a IT. Namiesto úžitku pre hŕstku vy
volených, Qlik Sense nasmeroval BI do rúk bežných ľudí. Ktokoľvek sa teraz môže
spoľahnúť na jeho rýchlosť a širokú funkcionalitu a užívať si maximálnu slobodu
pri analýzach a hľadaní odpovedí na svoje otázky.

Napíšte svoj vlastný príbeh. Kdekoľvek.

Samotné dáta sú takmer bezcenné, ak nevi
díte ich súvislosti a kontext. Jednou z kľúčových
schopnos
tí Qlik Sense je storytelling, teda
schopnosť čítať a vidieť každú situáciu zo
všetkých uhlov. To umožní odomknúť potenciál
firemných dát a pomôže nájsť bezpečné vody
v mori neštruktúrovaných dát.
Ste „v teréne“ a potrebujete urobiť rýchle rozhodnutie? Žiaden problém, vývojári Qli
ku nezabudli ani na mobilné analýzy. Qlik Sense je prispôsobený aj prostrediu mo
bilných zariadení – môžete plnohodnotne pracovať na svojom tablete, či smartfóne.

Qlik Sense je
dostupný v dvoch
verziách:
Qlik Sense Desktop
si môžete stiahnuť
úplne zdarma na
www.emark.sk a už
do niekoľko minút po
inštalácii môžete robiť
prvé analýzy.
Qlik Sense Enterprise
je určený pre
zložitejšie firemné
prostredie,
kontaktujte nás
a dozviete sa viac
o tom, ako môžete
profitovať vďaka
rýchlym analýzam.

Ďalšie výhody, ktoré prináša Qlik Sense:

• Qlik Sense DataMarket – unikátna dátová knižnica zahŕňa napríklad burzové
informácie, kurzy, predpovede počasia, demografické či socio-ekonomické dáta
• Zdieľaná knižnica objektov – je možné preddefinovať výpočty a vizualizácie,
čím sa zabezpečí ich konzistentné použitie a jediná verzia pravdy vo firme
• Progresívny prístup – používatelia získavajú prístup k jednotlivým funkcionali
tám postupne, tak ako rastú ich zručnosti a potreby
• Jednoduché zdieľanie analýz a reportov – umožní používateľom spolupracovať
pri ich tvorbe. Výstupy tak budú presnejšie, detailnejšie a vždy vzdialené len na
pár klikov
• Smart Data Load – skvalitňuje vizualizácie a výrazne zjednodušuje zhromaž
ďovanie dát z celej organizácie
• Široké vývojárske možnosti – nové rozhrania zefektívnia a skvalitnia integráciu
s okolitým prostredím
• Riadené prostredie – všetky aplikácie využívajú prístup k definovaným dátovým
zdrojom bez kompromisov v oblasti bezpečnosti
• Embedovanie – Qlik Sense do webových stránok a vlastných IT riešení cez
pokročilé API, vďaka čomu získate masívnu analytickú silu v rekordnom čase

Architektúra vhodná pre implementácie v „enterprise“ prostredí

Qlik Sense ráta s potrebami veľkých spoločností, vyhovie aj najprísnejšími bez
pečnostnými politikám. Všetky dáta aj procesy tak ostávajú v bezpečí, informácie
sú konzistentné a maximálne dôveryhodné.
• Administrácia – flexibilná alokácia licencií, sledovanie využívania, prehľadné
správcovské rozhranie, čo pomôže ušetriť čas a zjednoduší riešenie problémov
• Bezpečnosť – Umožňuje zapracovať ľubovoľné požiadavky
• Škálovateľnosť – Podpora vizualizácie, elastickej škálovateľnosti, geografic
kých klastrov, globálnych nasadení a roll-outov.

Naši zákazníci, ktorí využívajú Qlik Sense

Leasing

AK SA CHCETE O QLIK SENSE DOZVEDIEŤ VIAC, KONTAKTUJTE NÁS NA:
emark@emark.sk
www.emark.sk
Sme na Facebooku, LinkedIn a Twitteri. Sledujte nás!
15th Anniversary of EMARK.

