Maak kennis met Qlik® Sense
Geef uw intuïtie alle vrijheid
Qlik Sense is een applicatie voor selfservicedatavisualisatie van een nieuwe generatie waarmee
iedereen makkelijk flexibele, interactieve visualisaties
kan creëren die kunnen worden gebruikt voor intuïtieve
verkenningen en ontdekkingen.
Qlik Sense is gebaseerd op de QIX Associative Data
Indexing-engine, de tweede generatie van de beproefde
en gepatenteerde enginetechnologie van Qlik.
Associatieve data-indexering stelt mensen in staat
om bij data uit een groot aantal bronnen de onderlinge
relaties te verkennen die anders bij een hiërarchische
of op een query gebaseerde benadering verborgen
zouden blijven. Qlik Sense biedt snellere inzichten dankzij intuïtieve verkenning, Smart Search en slimme visualisaties. Het
verruimt de mogelijkheden voor het delen van kennis via storytelling en mobiliteit van data en bevordert de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid door middel van hoogwaardige governancefuncties, waardoor dit werkelijk een applicatie van wereldklasse is.
Met Qlik Sense wordt iedereen bedrijfsanalist dankzij een krachtigere en flexibelere selfservice, zodat bedrijven beter
geïnformeerd zijn en sneller kunnen handelen en reageren.

Selfservice-visualisatie en ontdekking
Qlik Sense biedt toonaangevende visualisatie en ontdekking in een slimme, responsieve HTML5-client waarmee mensen
snel informatie kunnen verkennen en kritische inzichten kunnen verwerven. Het ontwerp van Qlik Sense bevordert het
gebruik van de menselijke intuïtie op alle terreinen van de gebruikservaring.
Gebruikers van Qlik Sense kunnen overal antwoord op hun vragen
krijgen door middel van eenvoudige, natuurlijke interactie zoals
selecties en zoekopdrachten, zonder beperkingen of grenzen.
Met Global Smart Search kunnen gebruikers de volledige dataset
doorzoeken op trefwoorden om inzichten en relaties te onthullen.
Slimme, interactieve visualisaties bieden nieuwe innovatieve
technieken om de betekenis in data over te brengen en hebben een
responsieve vormgeving waarbij de informatie wordt aangepast op
basis van het schermformaat. Qlik Sense biedt gebruikers de mogelijkheid om hun eigen weg te volgen om bij een groot
aantal databronnen inzichten en blinde vlekken te ontdekken die anders over het hoofd zouden zijn gezien.
Met Qlik Sense wordt iedereen een bedrijfsanalist. Mensen hoeven niet meer te wachten op rapporten of veranderingen
in de analyse. Ze kunnen deze eenvoudig zelf creëren en profiteren van beheerde, centrale libraries met data, cijfers
en objecten, zonder dat ze objecten aan elkaar hoeven te koppelen of complexe SQL-query's hoeven te schrijven.
En ze kunnen snel hun eigen data uit meerdere bronnen laden en combineren zonder dat daarvoor een script nodig is.
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Kennis en inzicht delen
Groepen en teams kunnen in Qlik® Sense makkelijk
samenwerken om betere beslissingen te nemen. Een
centrale informatiehub biedt werkstromen met inhoud
voor verschillende onderwerpen of werkgroepen,
zodat mensen waardevolle inhoud snel kunnen vinden
of relevante analyses kunnen delen met anderen.
Via interactieve storytelling kunnen mensen
analyses gebruiken om een begeleidend verhaal
te creëren en te presenteren, met directe,
contextuele toegang tot live analyse voor onmiddellijke antwoorden
op vervolgvragen die tijdens de discussie worden opgeworpen.
Qlik Sense is vanaf het begin ontworpen voor gebruik op mobiele devices. Gebruikers kunnen op elk
apparaat alle functies gebruiken, inclusief verkenning, analyse, creatie en samenwerking. Een uniforme
HTML5-client biedt een intuïtieve bediening en het responsieve ontwerp past visualisaties, data en
functionaliteit intelligent aan om op elk device de best mogelijke gebruikerservaring te creëren.

Intelligentie voor het hele bedrijf
Met Qlik Sense kunnen organisaties profiteren van functies die niet in standalone visualisatietools zitten.
Denk aan flexibele selfservice-discovery dat niet ten koste gaat van beheer, governance, beveiliging
of schaalbaarheid.
Qlik Sense kan volledig worden aangepast aan unieke bedrijfsbehoeften en biedt een volledige set open
en standaard API's voor het creëren van apps voor gedetailleerde analyse, het integreren van visualisaties
in bestaande oplossingen en uitbreiding van de functionaliteit van Qlik Sense voor nieuwe typen visualisaties
en objecten. En daarbij biedt Qlik Sense robuuste data-integratie, zodat organisaties meerdere ongelijksoortige
databronnen kunnen opschonen, transformeren en tot een eenheid kunnen maken zonder dat daarvoor
externe tools of data-opslag nodig zijn.
De Qlik Management Console (QMC) biedt een centrale plek voor beheer en bewaking van alle onderdelen
van Qlik Sense. Een centraal, flexibel, op regels gebaseerd beveiligingsmodel biedt robuuste bescherming
op maat en beheerde centrale libraries dragen bij aan de consistentie en nauwkeurigheid van de data en
analyses binnen de gehele organisatie. Qlik Sense is gebouwd volgens een schaalbare architectuur die een
naadloze implementatie en uitbreiding over meerdere vestigingen mogelijk maakt. En met de QIX-engine
als kern is Qlik Sense schaalbaar voor grote aantallen gelijktijdige gebruikers en grote datasets en biedt
het toonaangevende, razendsnelle dynamische berekeningen en prestaties.

Over Qlik®
Qlik (NASDAQ: QLIK) is een toonaangevend bedrijf op het gebied van data discovery dat een intuïtieve
oplossing biedt voor selfservice-datavisualisatie en guided analytics. Circa 33.000 klanten vertrouwen
erop dat zij met Qlik-oplossingen betekenis kunnen geven aan informatie uit allerlei verschillende bronnen
door de verborgen relaties tussen gegevens te verkennen die tot inzichten leiden waar goede ideeën uit
voortkomen. Qlik is gevestigd in Radnor, Pennsylvania, en heeft overal ter wereld kantoren en meer dan
1700 partners in meer dan 100 landen.
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