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Qlik®: Poslovna inteligenca naslednje generacije 

Qlik® Sense: Zgodba v podatkih
..Rešitev Qlik® SenSe vSakomuR omogoča, da vidi vSo zgodbo, ki Se SkRiva v njegovih podatkih. pokRiva šiRok SpekteR pRimeRov poSlovne 
inteligence, Skupaj z intuitivno povezljivoStjo (aSociativnoStjo), SamopoStRežno vizualizacijo za vSakogaR in inteRaktivnoStjo..

Qlik® Sense temelji na preprostem prepričanju: 
da so v vsakem podjetju poslovni podatki samo 
vir in tehnologija le pripomoček. Tisti, ki infor-
macije uporabljajo in sprejemajo odločitve, pa 
so ljudje. Poslovne odločitve podjetja so najbolj 
optimalne takrat, ko vsebujejo skupno znanje 
vseh zaposlenih; več ko zaposleni uporabljajo 
ustrezne analize, bolj lahko rezultati le-teh  
koristijo podjetju 

aSociativni model

Qlik® Sense je zgrajen na asociativnem mo-
delu, ki omogoča rabo analitike vsakomur. 
Omogoča združevanje vseh podatkovnih vi-
rov za celovit pregled, z naravnim iskanjem v 
kompleksnih podatkih. Odziva se na vsak klik 
in dinamično preračunava, kar pomeni, da se 
uporabnikovemu trenutnemu izboru takoj 
prilagodijo vse povezave in odvisnosti med 
vsemi podatki. Qlik® Sense ni omejen z vna-
prej definirano hierarhijo povezav ali mogočih 
poizvedb in poudarja podatkovne povezave. 
Podatkovnih vrzeli ni, zato uporabniku skozi 
dinamične asociacije olajša razpoznavanje 
prej skritih povezav. Uporabniki lahko preiz-
kusijo vse mogoče asociacije (povezave), ki 
obstajajo v njihovih podatkih in iz vseh virov 
podatkov. 

intuitivnoSt – SamopoStRežna vizualizaci-
ja in RaziSkovanje za vSakogaR 
Uporabniki lahko poljubno raziskujejo komplek-
sne poslovne informacije – z enostavnim iskanjem 
in selekcijo postavljajo kakršnakoli vprašanja v kat-
erokoli smer in odkrivajo, kako so podatki v resnici 
povezani. Poljubno nastavljajo parametre in jih 
spreminjajo, Qlik® Sense se samodejno prilagaja. 
Grafični vmesnik temelji na preprosti funkciji »pov-
leci in spusti« (drag & drop). Priprava interaktivnih 
grafikonov in drugih vizualnih prikazov je podob-
na sestavljanju kock, kar omogoča uporabniku 
progresivno izkušnjo – uporabnik ustvarja vizual-
izacijo na nivoju, ki ga želi, oziroma obvlada. 

inteRaktivnoSt vizualizacije – Sodelovanje 
med Skupinami, kjeRkoli, kadaRkoli 
Qlik® Sense je zgrajen za ljudi, omogoča upora-
bnikom, da delijo analize in spoznanja ne glede 
na to, ali delajo skupaj v pisarnah ali v mobilnih 
okoljih. Omogoča takojšnjo izmenjavo infor-
macij med posamezniki ali skupinami s ciljem 
boljšega sodelovanja in komunikacije, pretoka 
znanja in s tem takojšnjega reševanja proble-
mov. Obdelava informacij je mogoča na kat-
erikoli napravi, kadarkoli in kjerkoli. Celotna 
zgodba podatkov (storytelling) je v poslovnem 
okolju danes pomembna prednost. 

enoStaven začetek – hitRejši vpogled v 
globino

Uspešna podjetja vedo, kako pomembni so 
spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti ter 
samoiniciativnost zaposlenih. Odlika rešitve 
Qlik® Sense je tudi v tem, da vsak uporabnik lah-
ko postane poslovni analitik, saj ga rešitev eno-
stavno vodi in usmerja (wizard-based software), 
ga angažira in z njim vzpostavi neposreden stik. 
Na ta način omogoča uporabniku, ki nima po-
globljenih znanj s področja IT-ja, da si sam pril-
agaja vsebine svojim trenutnim potrebam. 
Qlik® Sense omogoča uporabnikom, da samo-
stojno, samo s kliki, brez čakanja na strokovnjake 
s področja IT-ja, ustvarjajo nove vizualizacije ali 
prilagajajo obstoječe. Omogoča jim odkrivanje 
nepričakovanih informacij v podatkih in izostren 
vpogled v celovitost zgodbe v podatkih, na 
podlagi katere lahko sprejemajo pravilne po-
slovne odločitve. (P.R.)


