
Qlik Sense®

Vodilna platforma za poslovno analitiko 

in odločanje



Qlik® Sense 

je napredna platforma

za vizualno analitiko, ki omogoča

vsakemu, da izlušči celotno

zgodbo iz svojih podatkov. 



Glavne prednosti Qlik ® Sense

• Združite podatke iz različnih virov na eni sami 

platformi. 

• Raziskujte, analizirajte, ustvarjajte in sodelujte 

kjerkoli in kadarkoli.

• Odzivni (responsive) dizajn na vseh napravah

• Prilagojena vizualizacija s funkcionalnostmi za 

najboljšo uporabniško izkušnjo

• Urejevalnik „drag-and-drop “ - konec čakanja in 

odvisnosti od IT specialistov

• S konceptom „naredi enkrat, uporabi kjerkoli“ si 

prilagodite vsebino za svoje potrebe.



Kaj uporabnik pridobi s Qlik ® Sense?

• Vpogled v poslovni proces v realnem času

• Vse aplikacije se ob vsaki spremembi osvežijo „v živo“ 

• Enostavno in učinkovito spremljanje poslovnih kazalnikov in 

kontrolo nad realizacijo poslovnih planov 

• Neodvisnost od ITja – samostojna uporaba analitike v vseh 

oddelkih

• Hitrejšo identifikacijo tveganj in sprejemanje ukrepov

• Možnost takojšnje reakcije na spremembe v poslu  



Več kot je v podjetju 

uporabnikov analitke, 

večjo vrednost lahko 

ustvarijo.
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Qlik Sense produkti

• Brezplačna verzija Qlik 

Sense

• Individualni uporabniki & 

mikro podjetja

• Celovita uporabniška 

izkušnja pri ustvarjanju 

interaktivnih vizualizacij

• Kreiranje in deljenje 

podatkov, analiz in aplikacij 

v oblaku

• Takojšna možnost uporabe 

brez dodatnih namestitev ali 

infrastrukture

• Dostopnost „on the go“ 

• Varno gostovanje

• Polna verzija Qlik Sense

• Centralizirano izmenjevanje 

podatkov, analiz, aplikacij in 

zgodb

• Prilagoditev rešitve potrebam 

podjetja s pomočjo 

aplikacijskega vmesnika (API)

• Integracija podatkov iz različnih 

virov - Qlik Connectors

• S strani Gartnerja priznan kot 

vodilna platforma poslovne 

inteligence na svetu

• Več kot 40.000 uporabnikov

Qlik Sense

Desktop
Qlik Sense

Cloud

Qlik Sense

Enterprise

Prenesi

Zanima me

Več info 

http://www.qlik.com/us/products/qlik-connectors
http://www.qlik.com/us/resource-library/gartner-magic-quadrant-business-intelligence-bi-platform
http://www.qlik.com/us/try-or-buy/download-qlik-sense
mailto:nina.skedelj@result.si?subject=Qlik Sense - povpraševanje
http://www.qlik.com/us/try-or-buy/join-qlik-sense-cloud
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Qlik produkti & razširitve

• Razširitev oz spletna „povleci 

in spusti“ komponenta za 

samopostrežno geo-

vizualizacijo

• Odkrivanje geografskih 

razmerij v podatkih za Qlik 

Sense in Qlik View uporabnike

• Zagotavlja širok nabor 

naprednih fukcij GIS

• Orodje za odkrivanje ključnih 

geoprostorskih informacij in 

skritih geografskih razmerij v 

podporo odločitvam povezanih 

z lokacijami

• Dodajanje bogatih, interaktivnih 

geografskih vizualizacij 

obstoječim Qlik aplikacijam

• „On-premise“ ali v oblaku

• Za „enterprise“ okolja

Qlik NPrinting GeoQlikQlik GeoAnalytics

• Orodje za kreiranje poročil iz 

Qlik Sense ali Qlik View

• „Pixel perfect“ poročila in 

popularni formati (Powerpoint, 

Excel, Word, html ...)

• Postavljanje pravil pošiljanja 

poročil, enostavno iskanje z 

zgodovino iskanj

• Izmenjava in deljenje poročil 

med uporabniki



Povežite

vse zaposlene, 

vse podatke,

in vse vaše ideje.



BI reference



Qlik je eden izmed vodnilnih ponudnikov rešitev za poslovno inteligenco in samopostrežno intuitivno

analitiko. Po svetu sodeluje z več kot 1.700 partnerji, ki pokrivajo več kot 100 držav in več kot 40.000

uporabnikov.

Z raziskavami in razvojem v informatiki imamo že 27 let izkušenj. Svojim strankam pomagamo reševati vse

poslovne zahteve in probleme, povezane z IT, prav tako pa smo strokovnjaki na področju upravljanja s

podatki (data governance).

Z razvojem celovitega upravljanja poslovnih podatkov partnerjem in strankam omogočamo, da svoje

podatke učinkovito raziskujejo in si zagotavljajo celovitost informacij. Sodelujemo z velikimi mednarodnimi

organizacijami, ki iščejo partnerje za neodvisen in celovit razvoj.

Od leta 2015 smo Qlik partnerji in Qlik Solution Provider.

Za več informacij o Qlik Sense:

Nina Škedelj

Vodja prodaje Qlik Sense

Mob: +386 31 303 243

Email: nina.skedelj@result.si

Web: www.result.si

Strokovnjaki za upravljanje s podatki

http://www.result.si/

