DE QLIKVIEW
PRODUCTFAMILIE

USER-CENTRIC
INTERACTIVITEIT

QlikView is het eerste associatieve in-memory Business Discovery
platform ter wereld. Hiermee kunnen gebruikers data verzamelen uit
meerdere bronnen, exploreren, ontdekkingen doen en inzichten verkrijgen
die hen in staat stellen om zakelijke problemen op een nieuwe manier
op te lossen. Gebruikers kunnen zoekacties uitvoeren en werken met
dynamische dashboards en analyses op het door hen gewenste apparaat
en op elke plaats. Zij stellen en beantwoorden vele vragen, individueel of
in teamverband, om tot nieuwe inzichten en besluitvorming te komen.
QlikView is één product met meerdere onderdelen die zijn ontworpen
voor gebruik door mensen met diverse functies: zakelijke gebruikers,
business analisten, BI applicatieontwikkelaars en IT-professionals.
The QlikView Business Discovery Platform
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Stel uw vragen en formuleer inzichten
op een eenvoudige en duidelijke
manier. Typ een woord of zin in en
zie direct relaties tussen gegevens
uit verschillende bronnen. Maak
vergelijkende analyses met uw
data. Visualiseer data zoals u wilt:
grafieken, tabellen, kaarten, grafieken
en keuzelijsten. U kunt overal
op klikken voor meer informatie.
Mix en verzamel gegevens voor
nieuwe inzichten en visualisaties.

EEN ASSOCIATIEVE
GEBRUIKERSERVARING
U krijgt onverwachte
inzichten en doet
ontdekkingen door de
duidelijke samenhang van
gegevens. U ziet niet alleen
de data die met elkaar
samenhangt, maar juist ook
data die niet met elkaar
relateert. U kunt overal in
de app direct en indirect
alle gegevens doorzoeken,
algemeen of binnen een
specifiek veld. Maak een
selectie en zie direct hoe
alle velden gefilterd worden
op basis van uw selectie. De
gegevens met betrekking
tot uw selectie worden
gemarkeerd in het wit, terwijl
niet-gerelateerde gegevens
grijs worden gemarkeerd

QLIKVIEW VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS
Zakelijke gebruikers werken in de eerste plaats met de QlikView browser en
mobiele cliënts, al kunnen ze ook gebruik maken van QlikView Desktop.
QLIKVIEW BROWSER CLIËNTS
QlikView gebruikers krijgen toegang tot apps via een browseronafhankelijke,
gratis te downloaden Ajax cliënt of een Microsoft Internet Explorer plug-in.
De QlikView browser cliënt biedt zakelijke gebruikers dezelfde Business
Discovery ervaring als QlikView Desktop. In een oogwenk zien gebruikers
de gegevens die gerelateerd zijn aan hun selecties. Ze kunnen met anderen
samenwerken en een record met beslissingen met annotaties in de app
bewaren. Ze voeren directe en indirecte zoekopdrachten uit, algemeen of
specifiek.
Met QlikView browser cliënts kunnen gebruikers een zakelijke vraag
stellen, een grafiek maken om het antwoord te vinden, selecties maken om
verbanden te zien en de grafiek vervolgens wijzigen of een nieuwe maken.
Zij kunnen anderen uitnodigen voor een gezamenlijke sessie, waarbij alle
deelnemers selecties en testscenario’s kunnen delen om betere inzichten te
ontdekken en problemen op te lossen.
Iedere gebruiker werkt met dezelfde QlikView applicatie en data op de
QlikView app server. Wijzigingen worden in één document bijgehouden
(bijvoorbeeld een nieuwe grafiek of diagram), en gelijk gedeeld met anderen.
QLIKVIEW ON MOBILE
Mobiele Business Discovery stelt organisaties in staat om de QlikView
omgeving beschikbaar te stellen op elk apparaat, om zo optimaal inzicht
en besluitvorming mogelijk te maken op elk gewenst moment. QlikView
Mobile levert echte Business Discovery en de volledige kracht van
QlikView op mobiele apparaten, inclusief de volledige associatieve
ervaring, interactieve analyse, toegang tot live data en zoekopdrachten.
QlikView 11 biedt volledige mobiele functionaliteit voor iPad en
Android tablets alsook voor apparaten met een kleiner scherm,
zoals een Apple iPhone en Android-telefoon, zonder extra
licentiekosten. Met de browser gebaseerde “één keer bouwen, overal
implementeren”-aanpak, benut QlikView mobiele functies terwijl
beveiliging, schaalbaarheid en beheer centraal wordt geregeld.
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VANAF ELKE LOCATIE
TOEGANG TOT
BEDRIJFSGEGEVENS

QLIKVIEW VOOR BUSINESS ANALISTEN
EN BI APPLICATIE ONTWIKKELAARS

Toegang tot relevante
informatie uit verschillende
bedrijfssystemen wordt
gecombineerd met het
snel laden van updates.
Combineer gegevens in een
single in-memory locatie
voor de toegang tot een
volledig gamma van detail,
van top-level-indicatoren tot
volledig transactioneel detail.
Werk met uw dynamische,
interactieve analyses op de
meest populaire mobiele
apparaten. Met QlikView
beschikt u over dataselectie,
associatief zoeken en
geavanceerde visualisatie op
uw tablet of smartphone.

Voor het maken van apps gebruiken business analisten en ontwikkelaars van
BI-applicaties in de eerste plaats QlikView Desktop en QlikView Workbench.
Integratie met op SharePoint-gebaseerde portals en collaboration sites is
mogelijk met QlikView webparts voor Microsoft SharePoint®. Ze verbinden
gegevensbronnen met behulp van standaard interfaces, een open QlikView
formaat voor niet-standaard bronnen en een set van directe aansluitingen van
een aantal van de meest populaire zakelijke systemen.
QLIKVIEW DESKTOP
QlikView Desktop is een single point interactie Windows-applicatie voor de
extractie en het transformeren van data, het ontwerpen van analyses en het
bouwen van dashboards en rapporten. Met behulp van de intuïtieve interface
van QlikView Desktop maken ontwikkelaars SQL-achtige scripts (versterkt
door wizards), waarmee door inzameling en verwerking van gegevens uit
meerdere bronnen een associatief model wordt gemaakt. Ontwerpers kiezen
voor de beste visuele representaties van de gegevens uit een breed scala
van beschikbare opties, die variëren van custom- made tot visualisaties van
derden.
QlikView maakt het mogelijk snel apps te bouwen, variërend van eenvoudige
grafieken tot multi-tabs, multi-user, multi-facet weergaven van een
onderneming. QlikView analyse kan worden geleverd naar de behoefte van de
gebruiker, inclusief deep dive analyse, intuïtieve dashboards en rapportages.
Met QlikView kunnen gebruikers testen en prototypen met hun gegevens,
zonder hun processen te verstoren.
QLIKVIEW WORKBENCH
QlikView Workbench is een Microsoft Visual Studio ® plug-in die
ontwikkelaars gebruiken om krachtige, web-based QlikView extensies te
creëren. Het is een drag-and-drop geïntegreerde webtoolkit die de flexibiliteit
van een krachtige QlikView API (application programming interface)
combineert met de eenvoudig te gebruiken geïntegreerde drag-and-drop
Visual Studio ontwikkelomgeving. QlikView Workbench bevat ook een Visual
Studio template waarmee content ontwikkelaars snel en gemakkelijk aan de
slag kunnen met het bouwen van krachtige QlikView extensies.
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SNELLE
GEDACHTENANALYSE
Gegevens oproepen, vragen
stellen en beantwoorden, met
QlikView kan dit allemaal.
Start een gezamenlijke
sessie en begin met realtime besluitvorming. Maak
gebruik van QlikView’s
geoptimaliseerde, schaalbare,
in-memory-engine voor
directe toegang tot grote
datasets. In slechts een paar
muisklikken verkrijgt u inzicht
in relaties en transformeert
u data tot informatie van
betekenis.

QLIKVIEW WEB PARTS VOOR GEBRUIK MET
MICROSOFT SHAREPOINT
QlikView web parts voor gebruik met Microsoft SharePoint® stelt gebruikers
in staat om QlikView content in te bedden in SharePoint portals en
applicaties. Het is zeer eenvoudig om het QlikView object web part uit de
SharePoint web part bibliotheek te kiezen en de eigenschappen aan te
passen, zodat het naar het QlikView document en object verwijst (bv. een
specifieke tabel, grafiek, lijst, etc.). Met QlikView web parts voor Microsoft
SharePoint kunnen gebruikers mashups creëren die analyses en gerelateerde
content zij aan zij plaatsen, in een samenwerkende omgeving die bekend is
voor de gebruikers.
QLIKVIEW DATA CONNECTORS
QlikView maakt verbinding met alle databronnen mogelijk, mits zij voldoen aan
standaarden zoals ODBC (Open Database Connectivity), XML (eXtensible
Markup Language) en Microsoft Excel. Ontwikkelaars kunnen gebruik
maken het open source QVX (QlikView gegevensuitwisseling) formaat voor
het importeren van niet-gestandaardiseerde gegevens bronnen in QlikView.
QlikView biedt ook directe verbindingen naar een aantal van de meest
populaire zakelijke applicaties en platformen.
QLIKVIEW CONNECTOR VOOR SAP NETWEAVER
Met QlikView vullen organisaties hun SAP-rapportagemogelijkheden aan met
up-to-date gebruikersanalyses, waardoor aan de snelle besluitvorming die het
bedrijfsleven vraagt kan worden voldaan. De QlikView Connector voor SAP
NetWeaver® ondersteunt SAP-gebruikers bij snelle, flexibele, visuele, ad-hoc
analyses en rapportages. QlikView combineert de data uit SAP® R/3®,
mySAP ™, SAP BW en BEX query’s met gegevens uit niet-SAP-systemen.
Met één klik maakt QlikView deze gegevens inzichtelijk voor gebruikers.
QlikView biedt ook out-of-the-box QlikStart templates voor een scala van
SAP-modules waaronder Sales and Distribution (SD), Materials Management
(MM), Project Systems (PS), Productie Planning (PP), Human Resources
(HR), Controlling (CO) en Finance (Account Receivable-AR, Accounts
Payable-AP en General Ledger-GL).
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SNEL WAARDE
CREËREN
Gartner beoordeelt QlikTech
als beste als het gaat om
de kosten per gebruiker, in
vergelijking met alle Data
Discovery leveranciers, en
beter dan gemiddeld als het
gaat om de uitvoeringskosten
per gebruiker. Aberdeen
Group heeft ontdekt
dat organisaties die
QlikView geïmplementeerd
dashboards leveren aan
zakelijke gebruikers tegen
de laagst mogelijke kosten
en dat QlikView-gebruikers
gemiddeld in staat zijn om
dashboards - van ontwerp
tot voltooiing – sneller te
herzien dan de gemiddelde
3,5 dagen.

QLIKVIEW CONNECTOR VOOR SALESFORCE.COM
De QlikView Connector voor Salesforce.com ® helpt ontwikkelaars QlikView
applicaties te maken met Salesforce.com gegevens. Deze gegevens kunnen
vervolgens worden samengevoegd met gegevens uit andere systemen. Deze
QlikView Connecter werkt op de desktop of op apps uitgerold op QlikView
Server en is toegankelijk via de browser, zowel op de desktop als op mobiele
apparaten. De QlikView Connector voor Salesforce.com is een gratis QlikView
add-on.
QLIKVIEW CONNECTOR VOOR INFORMATICA
Veel organisaties gebruiken één data warehouse om een enkele
gegevensbron te verzekeren en daarmee aan compliance- en governancevereisten te voldoen. Voor flexibele en high-performance rapportageeisen, kunnen organisaties gebruik maken van de QlikView Informatica®
Connector om de waarde van hun datawarehouse ten volle te benutten door
het produceren van QVX bestanden die direct kunnen worden ingelezen
in QlikView. Daarmee wordt het hebben van een specifieke datamart voor
rapportages overbodig.
QLIKVIEW VOOR IT-PROFESSIONALS
QlikView beheerders werken met QlikView primair via de QlikView Server en
de subonderdelen.
QLIKVIEW SERVER
QlikView Server zorgt ervoor dat iedereen over dezelfde informatie beschikt
binnen een organisatie. Het biedt een eenvoudige manier om ervoor te zorgen
dat iedereen toegang heeft tot de nieuwste gegevens en analyses. QlikView
Server biedt beheer met op functie gebaseerde administratie, om ervoor te
zorgen dat alleen zij die rechten hebben om gegevens te gebruiken deze ook
kunnen openen. QlikView Server kan worden aangesloten op de bestaande
security infrastructuur die uw gegevens volledig beschermd. Gebruikers
hebben toegang tot applicaties gehost op QlikView Server via een van de
ondersteunde Windows, browser of mobiele cliënts. Beheerders beheren de
omgeving met de web-based QlikView Management Console.
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QLIKVIEW WEB SERVER
QlikView Server wordt geleverd met de ingebouwde QlikView Web Server.
Klanten kunnen deze server gebruiken of omruilen voor Microsoft IIS (Internet
Information Server). QlikView Web Server bevat AccessPoint, een portal
waarmee gebruikers kunnen zoeken, ontdekken, “bookmarken” en de apps
kunnen beoordelen.
QLIKVIEW PUBLISHER
QlikView Publisher, een add-on voor QlikView Server, zorgt ervoor dat de
juiste informatie de juiste gebruiker bereikt in het juiste formaat. QlikView
Publisher automatiseert het vernieuwen van gegevens en levert volledige
controle over de distributie van de analyische content van QlikView. Publisher
zorgt ervoor dat apps veilig worden gedistribueerd naar de juiste gebruikers
en groepen en dat de PDF-rapporten op tijd worden verstuurd (voor het
verspreiden van PDF-rapporten aan gebruikers heeft u de optionele QlikView
PDF Report Distribution add-on module nodig).
Voor meer informatie over het QlikView Business Discovery platform, bezoek
onze website via www.qlikview.com.

1

Gartner found that QlikTech was among the data discovery vendors that most often supported interactive dashboards and ad
hoc analysis, sometimes with complex types of queries. See the March 29, 2011 Gartner report, “BI Platforms User Survey, 2011:
Customers Rate Their BI Platform Vendor Cost of Ownership.” (Report available only to Gartner subscribers, or for purchase.)

2

Aberdeen found that QlikView customers were able to deliver dashboards at a per-user cost that was roughly three quarters that
of the best in class. See the August, 2010 Aberdeen research brief, “QlikView Customers Outperform the Best-in-Class with
Dashboards.” You can download the report in its entirety here: http://qlik.to/mQ3lYu.
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publicatie is louter voor informatiedoeleinden bedoeld. QlikTech geeft geen garanties af omtrent de juistheid van deze informatie, noch aanvaardt zij
aansprakelijkheid voor het foutief of niet weergeven van informatie in deze publicatie. De enige garanties op producten en diensten van QlikTech worden
vermeld in de garantievoorwaarden die bij deze producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets in dit document mag of kan worden
opgevat als een aanvullende garantie.
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