
... jeœli analiza danych i raportowanie przy u¿yciu Excela 

sta³o siê ma³o efektywne ...

wykorzystaj

PLATFORMÊ BUSINESS INTELLIGENCE



·  dynamiczna i elastyczna analiza danych

·  prezentuje wyniki w powi¹zaniu z danymi szczegó³owymi

·  daje nieograniczone mo¿liwoœci dr¹¿enia danych

·  pokazuje zarówno wartoœci powi¹zane jak i niepowi¹zane z dokonanym wyborem

·  u¿ytkownicy w intuicyjny sposób docieraj¹ do potrzebnych informacji

·  dane w analizach Qlik s¹ aktualizowane na bie¿¹co

Qlik Data Discovery - odkrywa informacje zawarte w danych

Przedstawiamy platformê Qlik Business Intelligence pozwalaj¹c¹ na dynamiczn¹ i elastyczn¹ 

analizê nieograniczonych zbiorów danych. Dziêki opatentowanej asocjacyjnej bazie danych

i technologii in-memory, ka¿da firma otrzymuje tê sam¹ wysok¹ jakoœæ i wydajnoœæ analiz 

niezale¿nie od iloœci i wielkoœci wykorzystanych danych Ÿród³owych. Qlik dostarcza nieograniczone 

mo¿liwoœci wykonywania samodzielnych analiz poprzez dowoln¹ liczbê wymiarów i miar 

pozwalaj¹cych szybko i ³atwo docieraæ do po¿¹danych informacji.

Qlik to wysoka wydajnoœæ - niezale¿nie od iloœci danych 

·  przelicza setki milionów rekordów danych w u³amki sekund 

·  opatentowana asocjacyjna baza in-memory Qlik natychmiast zwraca odpowiedzi

·  innowacyjny sposób przechowywania i przetwarzania danych w pamiêci operacyjnej 

·  jednokrotny sposób zapisu unikalnych wartoœci

·  kompresja ze 100% do 10% wielkoœci danych Ÿród³owych 

·  dostarcza nieograniczone mo¿liwoœci wykonywania zapytañ ad-hoc

·  ma du¿o mniejsze wymagania sprzêtowe ni¿ tradycyjne rozwi¹zania BI



·  kompletne rozwi¹zanie do budowy i przeprowadzania analiz

·  unikalna technologia integracji wielu ró¿nych Ÿróde³ danych w jednym miejscu

·  proste ³¹czenie danych z baz systemowych i plików p³askich 

·  ukazuje niezgodnoœci i braki w danych dziêki Data Discovery

·  uprawnieni u¿ytkownicy maj¹ dostêp tylko do w³aœciwych danych

Qlik to jedno Ÿród³o prawdy - jednolita architektura rozwi¹zania

34%
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wydajnoœci pracy

20%
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kosztów operacyjnych
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16%
Zwiêkszenie 

przychodów

23%
Zwiêkszenie 

p³ynnoœci finansowej

·  pozwala na interaktywn¹, zdaln¹ analizê przy u¿yciu laptopa, smartfona b¹dŸ tabletu

·  wspó³pracuje ze wszystkimi rodzajami urz¹dzeñ mobilnych

·  automatycznie rozró¿nia urz¹dzenie na którym dane s¹ wyœwietlane i dostosowuje widok

·  nie wymaga tworzenia specjalnych aplikacji i zakupu dodatkowych licencji

Qlik to mobilny dostêp do danych - wszêdzie i o ka¿dej porze



·  u¿ytkownicy samodzielnie korzystaj¹ z analiz Qlik ju¿ po 15 minutowym szkoleniu

·  umo¿liwia proste tworzenie raportów metod¹ „przeci¹gnij i upuœæ”

·  pozwala na indywidualne dostosowanie obiektów analiz na dashboardach

·  u¿ytkownicy mog¹ samodzielnie tworzyæ swoje raporty i dashboardy

·  posiada wbudowan¹ wyszukiwarkê pozwalaj¹c¹ na szybkie znalezienie informacji

Qlik jest intuicyjny w obs³udze - pozwala na ³atw¹ budowê raportów (dashboardów)

·  realizacja prototypu w pe³ni funkcjonalnej aplikacji analitycznej w danym obszarze w ci¹gu 3 dni

·  pierwsze dane s¹ widoczne i dostêpne ju¿ w ci¹gu pierwszych godzin wdro¿enia

·  ³atwy w obs³udze interfejs u¿ytkownika usprawnia samodzielne tworzenie raportów

·  asocjacyjna baza in-memory eliminuje potrzebê budowy hurtowni danych i kostek OLAP

·  kompletne wdro¿enia aplikacji ju¿ w kilka dni - tygodni

Qlik to du¿o ni¿sze koszty - szybsze i tañsze wdro¿enia



Qlik to najwydajniejsza Platforma Business Intelligence na rynku:

7 rok z rzêdu Qlik jest Liderem Raportu Gartner

Magic Quadrant for BI and Analytics Platforms 2017 

Qlik Sense to najlepiej oceniane rozwi¹zanie Business Discovery 

BARC THE BI SURVEY 2016

Piotr Pawelec

Pe³nomocnik, Vitalinv Limited S.K.A.

·  ponad 40 000 klientów, ponad 1 100 000 u¿ytkowników, w ponad 100 krajach

·  opatentowana asocjacyjna baza danych i technologia in-memory

·  Humansoft  Sp. z o.o.  jeden z pierwszych partnerów Qlik w Polsce

·  firma Qlik zosta³a za³o¿ona w 1993 w Szwecji

·  g³ówna siedziba Qlik mieœci siê w USA (Radnor, PA)

·  Qlik jest notowany na NASDAQ: QLIK

·  zatrudnia ponad 2000 pracowników 

·  ponad 1700 doœwiadczonych partnerów Qlik na ca³ym œwiecie

·  QlikCommunity  - globalna spo³ecznoœæ zrzeszaj¹ca ponad 125 000 u¿ytkowników 

„Qlik Sense pozwala nam w jednym miejscu dynamicznie analizowaæ 

  miliony rekordów danych z oddzia³ów na ró¿nych kontynentach. 

  W dashbordach zadajemy dowolne zapytania i w kilka sekund 

  uzyskujemy odpowiedŸ.”



Sprzeda¿

·  analiza wyników sprzeda¿y

·  analiza trendów rynkowych

·  analizy danych paragonowych

·  analiza efektywnoœci akcji promocyjnych

·  analiza zamówieñ

·  analiza reklamacji

·  analiza cen i udzielanych rabatów

·  analiza rodzaju i liczby nabywców

·  analiza wyników handlowców

·  analiza what-if

QLIK TO ANALIZA DANYCH W WIELU OBSZARACH

Finanse

·  bie¿¹ca analiza wyników 

·  raportowanie zarz¹dcze i statutowe

·  analiza kosztów zmiennych i sta³ych

·  kontroling finansowy i operacyjny

·  analiza rentownoœci firmy

·  analiza przep³ywów finansowych

·  analiza kosztów osobowych

·  analiza kosztów operacyjnych

·  analiza wykonania bud¿etu

„Qlik to du¿o wiêcej ni¿ narzêdzie do prezentacji, 

  to platforma do przetwarzania danych z wielu Ÿróde³ 

  i ich spójna analiza w jednym miejscu.”

  Piotr Mi¹sik

  Kierownik Dzia³u BI, Baæ-Pol S.A.



Posiadamy jeden z najbardziej doœwiadczonych i wykwalifikowanych 

zespo³ów wdro¿eniowych QlikView i Qlik Sense. Jesteœmy jednym z pierwszych 

partnerów technologicznych Qlik w Polsce. Realizujemy projekty Business 

Intelligence dla najwiêkszych, strategicznych firm. Wykonaliœmy ju¿ ponad 

80 wdro¿eñ platformy Business Intelligence Qlik dla klientów z ró¿nych bran¿. 

Wszystkie nasze rozwi¹zania poparte s¹ analiz¹ indywidualnych wymagañ,  

w celu spe³nienia oczekiwañ najbardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników.

Posiadamy ponad 25-cio letnie doœwiadczenie w tworzeniu oraz wdra¿aniu 

w³asnego oprogramowania ERP, B2B, B2C, EDI i Business Intelligence, co 

 

Certyfikowany Partner Qlik Solution Provider

gwarantuje najwy¿sz¹ jakoœæ dostarczanych rozwi¹zañ i us³ug.

Logistyka

·  analiza efektywnoœci procesów logistycznych

·  analiza procesów magazynowych

·  analiza procesów transportowych 

·  analiza procesów dystrybucji

·  analiza procesów zaopatrzenia

·  analiza kosztów procesów logistycznych

·  analiza floty samochodowej

Produkcja

·  analiza produkcji w toku

·  analiza obci¹¿enia gniazd produkcyjnych

·  analizy planu produkcyjnego

·  analiza rentownoœci produkcji

·  analiza danych dotycz¹cych TKW

·  analiza kosztów produkcji

·  analiza zleceñ produkcyjnych

  Edyta Konieczny

  G³ówny Specjalista, Biuro Informatyki, RAFAKO S.A.

„Qlik to narzêdzie bez ograniczeñ, 

  ¿adna analiza nie jest dla niego wyzwaniem.”



Humansoft Sp. z o.o.
ul. Grabowa 15, 26-600 Radom

tel./fax: 48 360-89-58

biuro@humansoft.pl

www.humansoft.pl

Nasi klienci referencyjni: 
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