Business Discovery
A nova geração de BI, a pensar no utilizador e
na apresentação rápida, flexível e interativa
de Informação de negócio.

A plataforma QlikView é a solução. Oferece
uma experiência de utilização completamente
nova e permite analisar com facilidade toda a
informação necessária para que possa tomar
decisões mais rápidas e objetivas.

Apresentação QlikView
O QlikView é uma poderosa e eficiente plataforma de análise e monitorização de
negócio. Com esta inovadora ferramenta de BI vai poder gerir os dados eficazmente e
tomar as decisões certas de forma mais rápida e inteligente.
Com a sua simplicidade, qualquer pessoa pode consolidar, pesquisar, visualizar e analisar
facilmente todos os dados existentes para obter uma perceção do negócio sem
precedentes.

O Qlikview é uma plataforma de BI de última geração capaz de garantir uma gestão
empresarial e visão única da informação, permitindo que os utilizadores das áreas de
negócio consolidem, visualizem e consultem dados de forma intuitiva, eficaz e
independente.
A escalabilidade e a segurança são outras das suas principais características, assim como
a possibilidade de ser utilizada a partir de diferentes tipos de clientes (browser, richclient, mobile) ou dispositivos (computadores, telemóveis, tablets).

Como funciona
Consolidação
A tecnologia in memory agrega rapidamente os dados de qualquer fonte. A plataforma
é compatível com tecnologia Pervasive SQL, Oracle, Salesforce.com, Business Objects,
Cognos, Hyperion, SQL Server, mySQL, entre outras.
Pesquisa
A plataforma QlikView permite pesquisar e obter resultados instantâneos, facilitando a
procura de informação e a apresentação de resultados com uma rapidez
verdadeiramente ímpar. A interface intuitiva destaca as relações entre os dados de
diferentes aplicações, permitindo que tome melhores decisões, com base na melhor
informação.
Visualização
Pode obter os dados e escolher a forma mais adequada de visualizá-los. Com esta
ferramenta é possível criar em segundos tabelas, quadros e gráficos apelativos, em 2D ou
3D com uma interatividade única.

Vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redução do tempo de análise
Garantia de retorno do investimento
Aumento da satisfação e fidelização do cliente
Autonomia do utilizador de negócio na gestão e análise de indicadores
Pesquisa associativa que oferece respostas rápidas ao seu negócio
Tecnologia in memory que permite análises instantâneas dos dados em tempo real
Acessibilidade 24x7 e independentemente do local
Elevada escalabilidade
Aumento da segurança e proteção de dados críticos

Fatores de diferenciação
As ferramentas de BI são cada vez mais um apoio fundamental à decisão. No entanto,
apesar de existirem várias soluções no mercado, todas partilham de uma falha crítica: têm
limitações no estabelecimento de associações entre dados. E esta é a mais valia da
plataforma QlikView.

Com a pesquisa associativa, o utilizador pode explorar os dados, descobrir novas
informações e encontrar indicadores que permitem tomar decisões de forma eficiente.
Aliado às características únicas de interatividade, usabilidade e riqueza gráfica, o
QlikView torna-se assim uma ferramenta ímpar no mercado de suporte à análise de
negócio.
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Exemplos de Dashboards
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