Werk samen, ontdek en innoveer
®
met Qlik Sense
Iedereen in een organisatie zet zijn of haar ervaring, talent en skills in voor een gemeenschappelijke
missie en gemeenschappelijke doelen. Met een gezamenlijke inspanning kunnen moeilijkere
uitdagingen worden opgelost en kan meer worden bereikt dan de resultaten die één individu alleen
zou kunnen boeken.
Samenwerken staat centraal in de menselijke ervaring. We worden geboren binnen een familie en
leven al lang in gemeenschappen. We zijn geprogrammeerd om samen te werken. En innovatie
is alleen maar mogelijk als er meerdere visies zijn op het probleem dat moet worden opgelost.
Samenwerking is een kritische factor als u wilt waarborgen dat uw organisatie zo veel mogelijk
waarde haalt uit de investeringen in business intelligence (BI) en data.
Qlik Sense creëert een samenwerkingsgemeenschap rondom data en waarborgt dat iedereen
kan profiteren van de collectieve kennis van de organisatie en daar tevens een bijdrage aan kan
leveren. Dit werkt als volgt:

Werkstromen
De eerste stap in samenwerking is ervoor te zorgen dat individuen informatie kunnen vinden
die voor hen beschikbaar is gemaakt, zodat ze deze kunnen verkennen en er hun bijdrage aan
kunnen leveren.
Werkstromen ordenen visualisatie-apps van Qlik Sense in logische communities. Deze communities
kunnen afdelingen zijn, maar ook projectgroepen. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar wordt
gemaakt voor de community, wordt deze in de meest geschikte werkstroom weergegeven, zodat
iedereen de nieuwe informatie makkelijk kan vinden en gebruiken.
Bovendien beschikt elke gebruiker over een eigen werkstroom voor zijn of haar eigen ad-hocinformatie, zodat een duidelijke scheiding tussen persoonlijke inhoud en betrouwbare enterprisecontent gewaarborgd is.
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Content Libraries
Groepen kunnen gezamenlijk meer bereiken door elk individu de mogelijkheid te bieden om
voort te bouwen op het werk van anderen.
Libraries vormen voor degenen die verantwoordelijk zijn voor databeheer een manier om de data
voor anderen zodanig beschikbaar te maken dat het makkelijker toegankelijk is. Maar libraries
bevatten meer dan alleen data. Maten kunnen aan de library worden toegevoegd, zodat iedereen
een gemeenschappelijke definitie voor berekende resultaten heeft. Zelfs visualisaties kunnen aan
de bibliotheek worden toegevoegd, zodat ze gemakkelijk door anderen kunnen worden hergebruikt.

Gezamenlijk creëren
Traditionele BI is gebaseerd op het idee dat technische experts, meestal IT-experts, inhoud
leveren aan de gebruikers binnen het bedrijf op basis van de vooraf ingeschatte behoeften.
In werkelijkheid werkt dit zelden erg goed. Analytische behoeften worden meestal pas goed
begrepen als de individuen die het dichtst bij de bedrijfsgebruikers staan de kans hebben
gehad om de gegevens te verkennen en inzicht hebben gekregen in hoe hun werk van de
gegevens kan profiteren.
Qlik® Sense stelt individuen in staat om gemakkelijk verder te bouwen op de basisinhoud die
door anderen wordt geleverd. Dit waarborgt dat de visuele gegevensanalyse exact kan worden
afgestemd op elke bedrijfsbehoefte.
Het feit dat individuen hun eigen inhoud kunnen creëren, biedt het extra voordeel dat gebruikers
de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben om met nieuwe ideeën te experimenteren en te
innoveren. En wanneer deze ideeën waardevol blijken te zijn, maakt Qlik Sense het mogelijk
om nieuwe inhoud te publiceren voor de gehele community, zodat de innovatie wordt vastgelegd
en gedeeld.
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Storytelling
Storytelling is net zo eigen aan de menselijke ervaring als samenwerking. We zien dit in oude
culturen, waar mensen verhalen doorvertelden in een poging om eeuwenoude wijsheden te
delen, en in de verhalen die we zelf met anderen delen ter versterking van de familie, de cultuur
en de gemeenschap.
Storytelling is een manier om gemeenschappelijke noties te creëren, beslissingen te ondersteunen
en anderen te beïnvloeden. Maar de data op zich vertelt geen interessant verhaal. En de inzichten
van één individu kunnen anderen pas inspireren als ze op een of andere manier gedeeld kunnen
worden.
De storytellingfunctie in Qlik Sense biedt een manier om inzichten om te zetten in een interessant
verhaal dat binnen de organisatie tot kennis en innovatie kan leiden. Aangezien storytelling een
integraal onderdeel van Qlik Sense vormt, is de vraag naar afkomst van de data geen probleem.
Met storytelling kunnen gebruikers visuele effecten, commentaar en afbeeldingen aan datavisualisaties
toevoegen. Zo kan de presentator van de data diverse punten accentueren en context geven terwijl
de analyse aan de hand van het verhaal wordt doorlopen. Visualisaties zijn direct gekoppeld aan de
originele analyse, zodat de kijker naadloos tussen de volledige analyse en het verhaal kan schakelen
wanneer zich onvoorziene vragen voordoen. Als een verhaal eenmaal onderdeel van de structuur van
de organisatie wordt, kan het als levende geschiedenis worden bewaard en worden gebruikt voor
educatie, het nemen van beslissingen en innovatie.
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Qlik Sense biedt een omgeving voor het creëren en delen van informatie en voor communicatie
met partners. Omdat data, analyses en inzichten overal binnen het bedrijf worden gedeeld,
profiteert iedereen van de combinatie van unieke gezichtspunten. Met Qlik Sense kunt
u gezamenlijk betere beslissingen nemen en innovatie stimuleren.
Ga voor meer informatie naar qlik.com/nl
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