WAAROM UPGRADEN
NAAR QLIKVIEW 11?
Lanceer en beheer grotere implementaties. Haal meer uit mobiele
toepassingen. Bouw sneller applicaties. Onderbouw grondige analyses.
Het is allemaal mogelijk met QlikView 11. Het is user-driven BI, speciaal
ontworpen om aan te sluiten op de manier waarop zakelijke gebruikers
leven en werken.

QLIKVIEW 11: HET BUSINESS DISCOVERY PLATFORM
SOCIAL BUSINESS DISCOVERY
Word één met uw data. Maak sneller en gemakkelijker zakelijke
beslissingen dan ooit tevoren. Deel data en analyse voor een beter inzicht
en het oplossen van zakelijke problemen. Annoteer gegevens, maak
notities voor besluitvorming binnen de applicatie en betrek collega’s door
middel van ‘interne’ discussies.
Wanneer het aantal QlikView gebruikers uitbreidt, willen zij steeds vaker
hun ontdekkingen en inzichten delen met hun collega’s. QlikView 11
bouwt voort op de mogelijkheden van QlikView 10 en brengt Social
Business Discovery tot een compleet nieuw niveau. Gezamenlijke sessies
brengen beslissers bij elkaar. Annotaties verbeteren context en leggen de
manier waarop beslissingen werden genomen vast. Deze mogelijkheden
komen boven op hetgeen al mogelijk was met QlikView 10, zoals het
creëren van samenwerkingsmogelijkheden, het delen van bookmarks, het
integreren met Microsoft SharePoint® en het integreren met Microsoft
Office® desktop applicaties.
VERGELIJKENDE ANALYSE
Eén van de belangrijkste mogelijkheden van QlikView is de associatieve
motor. QlikView herkent relaties in de gegevens en berekent indien
nodig direct aggregaties. Het optimaliseert de kracht van de processor,
comprimeert data tot 10% van de oorspronkelijke grootte en slaat de
gegevens in het geheugen op. Hiermee garandeert QlikView 11 een
supersnelle associatieve gebruikerservaring.
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VIJF REDENEN OM TE
UPGRADEN NAAR QLIKVIEW 11
Met QlikView 11 beschikt het QlikView
Business Discovery platform over
nieuwe mogelijkheden. In deze release
hebben we onze investeringen gericht
op vijf gebieden:
1. Verbeter de gezamenlijke
besluitvorming met social Business
Discovery.
2. Nieuwe inzichten in kansen,
bedreigingen en bedrijfsprestaties
door middel van vergelijkende
analyses.
3. Mobiele Business Discovery
biedt nieuwe mogelijkheden
voor het gebruik van QlikView op
additionele apparaten, waaronder
de smartphone.
4. De mogelijkheid om met een brede
groep gebruikers gezamenlijk
QlikView apps te ontwikkelen,
gebruikmakend van de analytische
mogelijkheden van het QlikView app
platform.
5. Verbeteren van de beheersbaarheid
en prestaties van QlikView.

QlikView 11 breidt de associatieve analysemogelijkheden van QlikView uit. Ontwikkelaars
kunnen nu meerdere selectiestaten in één enkele QlikView applicatie zetten alsook
grafieken, tabellen of objecten creëren die gebaseerd zijn op verschillende selectiesets.
Zakelijke gebruikers kunnen vervolgens vergelijken met meerdere selecties van data binnen
een document, grafiek of object. Dit maakt het voor gebruikers gemakkelijker om trends,
uitschieters of verschillen te ontdekken en nieuwe inzichten te krijgen in kansen en business
performance.
Meer verdieping door het vergelijken en contrasteren van uw data - met meer flexibiliteit
dan elke ander BI-platform. U kunt resultaten benchmarken over een bepaalde tijdslijn, over
meerdere tabbladen en deze relateren aan trends en belangrijke verschillen. Visualiseer
meerdere datasets naast elkaar met QlikView’s state-of-the-art grafieken en diagrammen.
Krijg een geheel nieuw inzicht in uw bedrijf.
MOBIEL BUSINESS DISCOVERY
QlikView, de beste mobiele app, is nu nóg beter. QlikView 11 biedt volledige ondersteuning
voor gebruik op tablets, zoals iPad en Android, alsmede de iPhone en Android smartphones
via op browser gebaseerde HTML5-technologie. Verbeterde multi-touch mogelijkheden
zorgen ervoor dat gebruikers kunnen werken met schuifbalken, tree views en invoervelden,
gebruikmakend van de touchscreen mogelijkheden die deze apparaten bieden. Het
resultaat? Een waardevollere, meer intuïtieve gebruikerservaring.
Met QlikView voor mobiel hebben gebruikers toegang tot de volledige, interactieve ervaring
van QlikView beschikbaar, willekeurig de locatie waar ze zich bevinden. Gebruikers kunnen
inzichten vanuit hun fysieke omgeving samenvoegen met inzichten uit gegevens in QlikView
voor besluitvorming op locatie.
RAPID ANALYTIC APP PLATFORM
U weet al dat tijd naar waarde gemeten kan worden in weken, dagen en zelfs uren met de
mogelijkheden van het QlikView Rapid Analytic App platform. Zakelijke gebruikers kunnen
snel en eenvoudig bijdragen aan de creatie van analytische applicaties, zonder voortdurende
betrokkenheid van IT. QlikView 11 voldoet aan de behoefte van de IT-professional, de third
party software ontwikkelaar en uiteraard aan de behoefte van de zakelijke gebruiker die snel
en zelfstandig een analytische applicatie wil creëren.
Krachtige en gedetailleerde dashboards worden met QlikView 11 in een handomdraai
gebouwd. Maak QlikView objecten (bijvoorbeeld tabellen, grafieken, en keuzelijsten)
eenvoudiger dan ooit tevoren dankzij verbeterde dialoogvensters, drag–and-drop
mogelijkheden en visuele montage. Gebruik containerobjecten om objecten te groeperen in
grids om de ruimte op het scherm te maximaliseren en effectieve lay-outs te creëren. Gebruik
uw bestaande source control systeem om in een multi-development omgeving applicaties te
ontwikkelen. Maak gebruik van de QlikView voor Informatica® en QlikView voor Salesforce.
com connectoren voor automatische en naadloze integratie van enterprise data in QlikView
apps.
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ENTERPRISE PLATFORM
Bij veel van onze klanten wordt QlikView gebruikt door duizenden gebruikers voor het
analyseren van grote hoeveelheden gegevens. QlikView 11 zit vol met nieuwe mogelijkheden
om IT-professionals te helpen met het beheren en beveiligen van data en informatie
binnen de grootst denkbare bedrijfsomgevingen. Verbeteringen in load balancing verlagen
de complexiteit en de kosten van het beheren van grote implementaties. Een nieuwe,
geconsolideerde QlikView Management Console stelt beheerders in staat om efficiënter
beheer van hun implementaties uit te voeren. Een geheel opnieuw ontworpen AccessPoint
helpt gebruikers gemakkelijk te categoriseren en verlicht de druk op IT, mede doordat
QlikView Publisher documenten 40% sneller laadt dan in QlikView 10.

HEEFT U HULP NODIG MET EEN UPGRADE NAAR QLIKVIEW 11?
Om u te helpen met uw upgrade naar QlikView 11biedt QlikTech vele verschillende
mogelijkheden voor training & consultancy.
QLIKVIEW EDUCATION SERVICES
Ons doel is om u snel op weg te helpen met Business Discovery. Hiervoor heeft QlikView
een uitgebreid pakket aan opleidingen ontwikkeld die relevant zijn en aan de doelstellingen
van onze klanten voldoen. QlikView Education Services biedt verschillende trainingen die u
helpen het hoogste rendement uit QlikView 11 te halen. Naast de trainingen in onze eigen
cursusruimtes bieden we tevens ’live’ trainingen via het internet, on-demand (e-Learning)
trainingen en privélessen via uw eigen site.
De on-demand cursus “Wat is er nieuw in QlikView 11” geeft een overzicht van de nieuwe
mogelijkheden van QlikView 11. Deze training biedt u een perfecte kennismaking met
QlikView 11, helemaal als u al ervaring heeft met een eerdere versie van QlikView*.
De cursus is opgebouwd rond drie soorten gebruikers: ontwerpers, ontwikkelaars en
systeembeheerders. “Wat is er nieuw in QlikView 11” biedt een combinatie van demo’s
en praktische oefeningen, voorzien van updates en informatie over de verschillen tussen
QlikView 11 en eerdere versies.
* Als QlikView nieuw voor u is, of u wilt een meer diepgaande training over QlikView 11,
dan zijn er talloze extra cursussen beschikbaar. Zie http://www.qlikview.com/us/services/
training voor een volledige lijst van opleidingen die worden aangeboden.
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QLIKVIEW EXPERT SERVICES
QlikView Expert Services ondersteunen een succesvolle implementatie met behulp van
best practices, gebaseerd op onze jarenlange ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en
implementeren van QlikView. Onze aanpak is gebaseerd op het in korte termijn definiëren
en uitvoeren van projecten die u specifieke expertise opleveren, waarbij mijlpalen en
succesfactoren centraal staan. Hieronder een paar voorbeelden van de Expert Services die
wij bieden rondom QlikView 11:
• Discover QlikView 11 Expert Services biedt een specifiek aanbod rondom QlikView
11 die ontwikkelaars, ontwerpers en beheerders een “QlikView 11 kickstart” bieden.
De expert services bieden u een volledig overzicht van de nieuwe mogelijkheden van
QlikView 11, waarbij we focussen op hoe deze nieuwe mogelijkheden het beste in de
bestaande omgeving geïmplementeerd kunnen worden. Het is onze doelstelling om een
duidelijke visie te bieden op uw organisatie en hoe uw organisatie optimaal profiteert van
de nieuwe mogelijkheden. Verder wordt bepaald hoe QlikView 11 uw bestaande omgeving
zal beïnvloeden en stellen we de beste aanpak voor een upgrade vast.
• Health Check. Deze on-site service ondersteunt ontwikkelaars met het afstemmen van
de QlikView applicatie(s) op de nieuwe mogelijkheden en best practices van QlikView 11.
Het doel is het identificeren van gebieden die bruikbaarheid, prestaties, schaalbaarheid en
het onderhoud van uw bestaande QlikView applicatie(s) beïnvloeden. QlikView Application
Health Checks leiden tot een herziening van uw bestaande QlikView applicatie(s) en
omvatten observaties, analyses en aanbevelingen voor herziening, ontwikkeling en/of
verfijning.
U vindt een overzicht van beschikbare services en aanbiedingen van QlikView Expert
Services via de volgende link http://www.qlikview.com/us/services/consulting
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