POSLOVNA INTELIGENCA IN ANALITIKA
ZA PAMETNE POSLOVNE ODLOČITVE

Qlik Sense Family - najboljša platforma za poslovno inteligenco
Ustvarjanje prilagodljivih in interaktivnih vizualizacij še nikoli ni bilo bolj enostavno. Sprejemajte pravilne
in inovativne poslovne odločitve s pomočjo rešitev Qlik Sense.

QLIK SENSE ENTERPRISE

QLIK SENSE DESKTOP

QLIK SENSE CLOUD

Napredna poslovna inteligenca in
analitika za vsa področja poslovanja v
vašem podjetju.

“Self-service” analitika na vašem
osebnem računalniku, prilagojena
vašim poslovnim potrebam.

Omogoča enostavno deljenje in dostop
do vaših analiz ostalim zaposlenim v
vašem podjetju.

Pametna”vizualizacija
s pomočjo sistema
“povleci in spusti”

Enostavno
povezovanje
podatkov iz več
različnih virov

Temeljna analiza vaših
podatkov

Ustvarjanje
interaktivnih
analitičnih grafov in
tabel

Pametno iskanje
podatkov

Qlik Sense Enterprise - edinstvena platforma za poslovno
inteligenco za vse poslovne uporabnike v vašem podjetju

QLIK SENSE
ENTERPRISE

Qlik Sense Enterprise sodi v novo generacijo orodij za poslovno obveščanje, ki podpirajo avtonomijo
poslovnih uporabnikov pri ustvarjanju poročil in omogočajo učinkovito izmenjavo analiz in poročil.

Platforma za poslovno
inteligenco za vsa
področja poslovanja v
vašem podjetju

PRILAGODITEV POTREBAM POSLOVANJA VSAKEGA
PODJETJA IN POSAMEZNIKA

VARNOST

Na podlagi prilagodljivega varnostnega sistema, naprednega razvoja in enostavnega
nadzora ter evidence uporabnikov lahko
vpeljete varnostne zahteve na ravni celotnega
podjetja.

MOBILNOST

Podatki še nikoli niso bili tako dostopni. Sedaj lahko na enostaven način kadarkoli in s katerekoli naprave dobite vpogled v
vse podatke svojega podjetja.
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SAMOSTOJNO USTVARJANJE POROČIL

Grafi, ki jih ustvarjate s sistemom »povleci in spusti»,
ter tabele in filtri, ki jih lahko enostavno spremenite z
enim samim klikom, bodo vaše podatke preoblikovali v
smiselne informacije in zgodbe.
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Rešitev je mogoče prilagoditi specifičnim
potrebam vašega poslovanja s pomočjo
aplikacijskega vmesnika (API), s katerim lahko ustvarjate
aplikacije, namenjene vašim specifičnim potrebam.
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INTEGRACIJA

Povezovanje različnih virov podatkov, tabel
Excel, podatkovnih zbirk, operacijskih
sistemov, zbirk ERP in spletnih zbirk.

5

6

CENTRALIZIRANO IZMENJEVANJE PODATKOV-

Skupine in ekipe lahko enostavno komunicirajo in
dostopajo do ustreznih podatkov zahvaljujoč možnosti
združevanja informacij v edinstveno središče na ravni
celotnega podjetja.

Qlik Sense Desktop - raziskujte, odkrijte
in delite podatke

Qlik Sense Cloud - revolucija v poslovni inteligenci se je
premaknila v oblak

Qlik Sense Desktop vam omogoča, da hitro in učinkovito ustvarjate
privlačne interaktivne vizualne prikaze podatkov ter pri tem
uporabljate sodoben in intuitiven uporabniški vmesnik na svojem
osebnem računalniku.

Uporabljajte Qlik Sense kjerkoli, kadarkoli in s katerekoli mobilne naprave s pomočjo varnega in
zanesljivega gostovanja.
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PAMETNA
VIZUALIZACIJA

PREGLED PODATKOV IZ
VEČ VIROV

PAMETNO
ISKANJE

Z inovativno in interaktivno
vizualizacijo odkrijte nov svet,
ki se skriva v vaših podatkih.

Na zelo enostaven način
povežite podatke iz več virov in
pridobite informacije, ki razširijo vaš pogled na svet.

Prilagodljivo iskanje omogoča
vpogled v najpomembnejše
povezave med vašimi podatki.
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DELJENJE
PODATKOV

Delite svoja odkritja s svojo
ekipo s pomočjo zaslonskih
posnetkov, ki vam omogočajo
enostavno pripravo vaših
predstavitev.
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VARNOST

Vaši podatki so popolnoma varni. Do njih lahko dostopajo le
tisti posamezniki, ki imajo za to ustrezne pravice.

PRIPRAVLJEN ZA TAKOJŠNJO UPORABO

Začetek dela je hiter in enostaven ter ne zahteva dodatnih
namestitev ali infrastrukture. Na nove različice lahko
posodobite z enim klikom.

REŠAVANJE TEŽAV “ON-THE-GO”

Qlik Sense se samodejno prilagodi vsaki napravi, kar vam
dostop do podatkov zagotavlja kadarkoli in od kjerkoli in iz
katerekoli naprave. Vse, kar potrebujete, je internetna povezava.

Qlik Sense Mobile - bodite mobilni in
obveščeni s pomočjo rešitve Qlik, ki je vedno pri roki.

»Qlikov intuitivni uporabniški vmesnik uporabnikom nudi izredno zmogljivo orodje
za raziskovanje povezav med podatki. Qlikov ustvarjalni pristop k analizi podatkov
končnemu uporabniku nudi veliko koristi in mu omogoča samostojno delo v trenutku,
ko potrebuje podatke in analize za svoje delo.«
mag. Janez Kralj, direktor programske podpore

»Vemo, da podatki so, in da jih lahko bolje izkoristimo. Pri nas so podrobnosti
tiste, ki odločajo.«
Aleksander Sinkovič Jurca, Vodja financ in kontrolinga

»Ključna prednost vpeljave rešitve Qlik je bistveno hitrejše interno poročanje. Končno smo dobili pravi
kontroling, saj nam zahvaljujoč rešitvi Qlik ostaja dovolj časa za analizo podatkov. Okrepili smo že
obstoječe notranje kontrole in izboljšali kakovost izdelanih poročil in analiz.«
Eva Mihelčič, Vodja računovodstva in finance

Adactine BI reference
Več kot 100 podjetij v regiji Adriatik nam je že zaupalo vpeljavo rešitev poslovne inteligence in
analitike. Med njimi so:

Qlik je eno od najbolj prepoznavnih in najmočnejših rešitev za poslovno inteligenco
in analitiko. Danes že več kot 35.000 podjetij po celem svetu vsakodnevno uporablja rešitve Qlik, ki jim pomagajo sprejemati boljše poslovne odločitve. Že šesto leto
zapored je Qlik vodilna platforma za poslovno inteligenco in analitiko in uvrščena v
Gartnerjev magični kvadrant.

Adacta je partner podjetja Qlik za področje regije Adriatik že več kot 8 let. V času tega
partnerstva smo vpeljali več kot 100 projektov poslovne inteligence in analitike, kar
nam je omogočilo, da smo nabrali znanje in izkušnje, ki jih usmerjamo v razvoj rešitev,
prilagojenih posameznim funkcijam in panogam.
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Adacta ima od leta 2008 status Qlik Certified Solution Partner, leta 2011 pa je bil Adacti
dodeljen status Qlik Certified Partner of the Year.

25 let izkušenj v panogi informacijskih tehnologij, mednarodno poslovanje, več kot 370 zaposlenih in 400 dokončanih projektov ter zavezanost k rasti in razvoju so največji dokaz našega uspeha. Adactina prisotnost v šestih državah - pet držav Srednje in Vzhodne Evrope in Rusiji - ter močna partnerska
mreža nam omogočata, da smo uvedbe izpeljali v že več kot 25 državah. Skozi
razvoj rešitev, prilagojenih zavarovalništvu, energetiki in farmacevtski panogi,
Adacta Group osvaja globalno tržišče.
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